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Odpowiadając na pismo z dnia 9 marca 2015 r., znak ZEW.422.10.2015.ZA,

dotyczące zapewnienia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej realizacji przynależnych

im praw, uprzejmie informuję:

Art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. z 2013, poz. 135, z późn. zm.) wymienia przynależne rodzinie i dziecku

prawa, które należy mieć na względzie realizując zadania wynikające w przywołanej ustawy.

Ustawodawca wzmocnił ten obowiązek m.in. poprzez określenie kwalifikacji kadry placówek

opiekuńczo-wychowawczych oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz

prowadzących rodzinny dom dziecka, a także zawierając wśród zadań organizatora rodzinnej

pieczy zastępczej zadanie polegające m.in. na pozyskiwaniu, szkoleniu i kwalifikowaniu osób

zgłaszających gotowość podjęcia się pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także na

zapewnieniu poradnictwa służącemu zachowaniu i wzmocnieniu kompetencji oraz

przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

W celu zapewnienia dzieciom właściwego sposobu realizacji ich praw przywołana

ustawa ustala standardy opieki nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo

wychowawczych w taki sposób, że do dnia 1 stycznia 2021 r. powiaty muszą tak
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przeorganizować system pieczy zastępczej, aby zlikwidowane zostały duże placówki,

a pozostały tylko 14-osobowe placówki dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Ponadto, dzięki staraniom Pana Rzecznika, ustawą z dnia 25 lipca 2014 roku

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1188) do przepisów omawianej ustawy wprowadzono

przepis nakładający na realizatorów obowiązek wysłuchania dziecka, w szczególności

dokonując oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczę zastępczej oraz kwalifikując

dziecko do przysposobienia.

Dodatkowo, wprowadzono także obowiązek sprawowania kontroli, zarówno

bezpośredniej na poziomie samorządu terytorialnego, jak również kontroli wojewody,

m.in. w celu zapewnienia właściwego sposobu realizacji praw dzieci przebywających

w pieczy zastępczej.

Oceniając jednak działanie przepisów ustawy należy mieć na uwadze,

że organizacja pieczy zastępczej i tworzenie warunków do rozwoju i efektywnego działania

rodzin zastępczych stanowi zadanie własne powiatu, stąd też praktyczna realizacja tego

zadania stanowi kwestię prowadzonej przez poszczególne powiaty polityki. Ustawa wyraźnie

nakłada na samorząd powiatu obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich programów

dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin

zastępczych zawodowych. Programy te winny stanowić podstawę strategicznego planowania

działań w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną na terenie danego samorządu

terytorialnego wraz z analizą możliwych ryzyk.

Ponadto uprzejmie informuję, że wychodząc naprzeciw konieczności

zabezpieczenia realizacji potrzeb dzieci wychowujących się poza rodzinami biologicznymi,

resort pracy i polityki społecznej czynił starania, aby w ramach nowej perspektywy

finansowej na lata 2014 — 2020 z funduszy unijnych w ramach regionalnych programów

operacyjnych, planowane były środki z przeznaczeniem na proces dezinstytucjonalizacji

pieczy zastępczej, tak aby umożliwić przechodzenie z form instytucjonalnych na rodzinne

formy pieczy zastępczej. Środki z funduszy europejskich przeznaczane mają być także na

zwiększenie podaży usług skierowanych do rodzin wychowujących dzieci jako ważnego

ogniwa profilaktyki i wsparcia oferowanego rodzinom z dziećmi na wychowaniu.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

z poziomu centralnego, zaplanowano szereg działań w obszarze wspierania rodziny i pieczy

zastępczej. Pierwszym zaplanowanym działaniem będzie wypracowanie narzędzia do badania

rentowności polityki samorządów w obszarze pieczy zastępczej, przeprowadzenie
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pilotażowego badania wybranych powiatów wraz z propozycją zmian

dezinstytucjonalizacyjnych, a także przygotowanie rekomendacji (poradnika) oraz planu

niezbędnych szkoleń dla samorządów terytorialnych.

Następnie planuje się przeprowadzenie szkoleń władz samorządowych szczebla

powiatowego w zakresie zastosowania wypracowanego narzędzia. Szkolenie umożliwi

zapoznanie się z modelem oceny rentowności przekształceń i wskaże przedstawicielom władz

samorządowych potencjalne korzyści z przejścia z form instytucjonalnych na formy rodzinne,

nie tylko w odniesieniu do sytuacji budżetowej powiatu, ale także przewidywanych zmian

społecznych.

Jako trzecie działanie przewidziano szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny

i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników systemu wsparcia rodziny

i pieczy zastępczej. Szkolenia będą służyły również podniesieniu świadomości w zakresie

właściwego sposobu realizacji praw dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
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