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Pan

Wiadysiaw Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Spolecznej

w wystąpieni dnia 25 kwietnia 2014 r. (sygn. ZEW/500/1 8/2014/JK), skierowanym do

Pana Ministra, podnosiłem kwestię potrzeby wprowadzenia do systemu prawnego

obowiązkowego ceriyjikatu jakości pracy placówki, przyznawanego między iimymi placówkom

opiekuńczo-wychowawczym.

Jednym z priorytetów Rzecznika Praw Dziecka jest zagwarantowanie wszystkim dzieciom

przebywającym w pieczy zastępczej pełnej realizacji ich praw. Dlatego podjąłem decyzję

o powołaniu Zespołu do Spraw Standatyzacji Pobytu Dzieci w Pieczy Zastępczej w zakresie opieki

i wychowania. W jego skład weszli przedstawiciele świata nauki, Biura Rzecznika Praw Dziecka,

resortu pracy i polityki społecznej oraz praktycy. Rezultat pracy Zespołu - Standardy pobytu dzieci

w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania, przekazuję Panu Ministrowi w załączeniu.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom, które przebywają w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych, pełnej realizacji ich praw, na podstawie art. I Oa ust. 1 oraz art. 11 ust.

2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr. 6, poz. 69 z późn. zm.),

zwracam się o wprowadzenie do porządku prawnego wypracowanych w Biurze Rzecznika Praw

Dziecka Standardów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i iychowania.

Jednocześnie deklaruję pełną gotowość Rzecznika Praw Dziecka do współpracy przy

wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań prawnych.

Załącznik:
- Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i
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STANDARDY POBYTU DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ
W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA

Istotg funkcjonowania placówki opiekuńczo —wycho wawczejjest realizowanie

prawa dziecka do powrotu do rodziny własnej, zapewnienia stabilnego

środowiska rodzinnego w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej i przygotowania

do samodzielnego życia.

Placówka powinna mieć charakter domowy i nie powinno mieszkać w niej

więcej niż .74 dzieci.

III. Placówka jest otwarta na kontakty z rodzinq, osobami znaczqcymi dla

dzieci, środowiskiem lokalnymi i innymi instytucjami. Warunkiem

koniecznym funkcjonowania placówki jest dostęp do niej wolontariuszy,

praktykantów i innych osób uprawnionych.

Część I

Prawo dziecka do wychowywania w rodzinie i działań na rzecz
powrotu dziecka do rodziny

1. Dziecko ma prawo do wiedzy na temat własnej rodziny.

2. Dziecko ma prawo do regularnych kontaktów z członkami rodziny, w tym

przede wszystkim z rodzicami — na terenie placówki, w miejscach zamieszkania

członków rodziny, jak i w sposób pośredni — przez kontakty telefoniczne lub

elektroniczne, w tym szczególnie w dni wolne od nauki oraz w trakcie ferii

I wakacji, chyba, że sąd postanowi inaczej.
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3. Członkowie rodziny odwiedzający dziecko w placówce są traktowani

z należnym im szacunkiem, a placówka — o ile sąd nie postanowi inaczej -

zapewnia warunki do nieskrępowanego, prywatnego kontaktu członków

rodziny z dzieckiem przy jednoczesnym poszanowaniu regulaminu i zasad

obowiązujących w placówce.

4. Dziecko ma prawo do budowania i wzmacniania więzi z rodzeństwem (o ile

jest to zgodne zjego dobrem), w tym z rodzeństwem usamodzielnionym lub

umieszczonym w innych formach pieczy zastępczej.

5. Wychowawcy i inni specjaliści zatrudnieni w placówce działają na rzecz

budowania bezpiecznych więzi rodzinnych i relacji interpersonalnych

podopiecznych.

Część II

Prawo do stabilnego środowiska wychowawczego
oraz zaspokajania potrzeb rozwojowych

Placówka tworzy warunki do stabilnych, indywidualnych relacji wychowanka

z wychowawcą, z rodziną zaprzyjaźnioną lub innymi ważnymi dla dziecka

osobami.

2. Przeniesienie dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub

wnioskowanie o umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,

młodzieżowym ośrod ku wychowawczym, specjalnym ośrod ku

wychowawczym, specjalnym ośrod ku szkolno-wychowawczym jest

ostatecznością i może nastąpić po wyczerpaniu wszystkich możliwych

środków zapewniających dziecku stabilną sytuację.
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3. Dziecko ma prawo do szczególnej ochrony i pomocy w okresie adaptacji

do pobytu w placówce.

4. Dziecko ma prawo do pomocy (także specjalistycznej) w radzeniu sobie

z emocjami własnymi i innych osób.

5. Dziecko ma prawo do pomocy w łagodzeniu skutków separacji z rodziną oraz

strat wynikających ze zmiany środowiska, w którym żyje.

6. Między wychowawcą a dzieckiem budowana jest atmosfera wzajemnego

szacunku i zaufania w oparciu o pozytywne i bezpieczne relacje emocjonalne.

7. Dziecko ma prawo do wzmacniania poczucia wartości i rozwania swojej

tożsamości.

8. Dziecko ma prawo do rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego

i kulturalnego zgodnie z potrzebami odpowiednimi dla etapu rozwojowego

dziecka, w tym uczestnictwa w indywidualnych i zespołowych zajęciach

rekreacyjnych i sportowych (w placówce i poza nią), zgodnie

z zainteresowaniami i wyborem dziecka.

9. Dziecko ma prawo do wiedzy na temat własnego rozwoju seksualnego.

10. Dziecko ma prawo do pomocy specjalistycznej w sytuacji doświadczenia

przemocy seksualnej.

11. Dziecko ma prawo do diagnozy specjalistycznej i indywidualnej opieki

zdrowotnej, w tym opieki specjalistycznej, zwłaszcza w przypadku dzieci

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

12. Dziecko ma prawo do indywidualnej pomocy psychologicznej

i terapeutycznej.
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13. Dziecko ma prawo do wyżywienia dostosowanego do wymogów

dietetycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym

i zdrowotnym dziecka.

14. Dziecko ma prawo do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących

jadłospisu, zakupów żywieniowych, przygotowywania potraw i sprzątania

po posiłkach.

15. Dziecko ma prawo do ubrania i obuwia dostosowanego do jego gustu,

potrzeb i warunków pogodowych.

16. Dziecko ma prawo do osobistego i zindywidualizowanego miejsca do spania

(w pokoju nie większym niż 5-sosobowy) i nauki oraz do wpływu na wystrój

i wyposażenie takiego miejsca.

17. Dziecko ma prawo do rozwijania umiejętności społecznych w grupie

rówieśniczej w placówce, w szkole I w środowisku lokalnym.

18. Dziecko ma prawo do rozwoju duchowego, uczestnictwa w uroczystościach

i praktykach religijnych — zgodnie z tradycją i wyznaniem jego rodziny oraz

za jego zgodą.

19. Planując działania sprzyjające indywidualnemu rozwojowi dzieci, placówka

korzysta ze wsparcia wolontariuszy w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć

indywidualnych i grupowych.
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Część III

Prawo do nauki i wypoczynku

1. Dziecko ma prawo do wsparcia w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku

nauki, pomocy w odrabianiu lekcji, zapewnienia zajęć wyrównawczych

i innych rozwijających wiedzę i umiejętności.

2. Dziecko ma prawo do pomocy specjalistycznej (w tym psychologicznej,

logopedycznej i innej).

3. Dziecko ma prawo do profesjonalnego wsparcia w wyborze odpowiedniej

ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

4. Dziecko ma prawo do czasu wolnego zorganizowanego zgodnie z jego

potrzebami, w tym odpowiedniej organizacji dni wolnych od nauki oraz

wakacji — w formie indywidualnej i grupowej.

5. W przypadku dziecka przebywającego okresowo w młodzieżowym ośrodku

socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku

wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym sanatorium,

szpitalu, internacie lub innych instytucjach — placówka współpracuje z tymi

instytucjami (w tym: wychowawca utrzymuje stały kontakt z dzieckiem) oraz

nadal zapewnia stałe miejsce dla tego dziecka (w szczególności w czasie dni

wolnych od nauki).

6. Dziecko zachowuje uprawnienia przysługujące wychowankom placówki także

w sytuacji czasowego umieszczenia go w innej placówce, takiej jak

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

specjalny ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

sanatorium, szpital lub internat.
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Część IV

Prawo do pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia

1. Dziecko ma prawo do zdobywania umiejętności niezbędnych

w samodzielnym życiu, takich jak czynności samoobsługowe, załatwianie

spraw urzędowych, korzystanie z usług, uczenia się ekonomii domowej,

planowania czasu, obowiązkowości, terminowości, przedsiębiorczości.

2. Dziecko ma prawo do planowej, indywidualnej pomocy wychowawcy

w budowaniu społecznie akceptowanego systemu wartości oraz

emocjonalnych i społecznych kompetencji niezbędnych w samodzielnym

życiu.

3. Dziecko ma prawo do zdobywania i rozwijania kompetencji i uprawnień

zawodowych umożliwiających podejmowanie pracy zawodowej.

4. Dziecko ma prawo do pomocy w poszukiwaniu i zapewnieniu sobie

odpowiednich warunków mieszkaniowych.

5. Usamodzielniany wychowanek placówki ma prawo do wsparcia wychowawcy

po opuszczeniu placówki aż do momentu uzyskania niezależności

emocjonalnej i ekonomicznej.
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Część V

Prawo do życia bez przemocy

Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy

emocjonalnej, fizycznej i seksualnej, zarówno ze strony rówieśników, jak

i dorosłych.

2. Dziecko ma prawo do szacunku ze strony wychowawców i innych specjalistów

zatrudnionych w placówce.

3. Wobec dziecka w placówce stosuje się zasady pozytywnej dyscypliny, w tym

wzmacnianie właściwego zachowania oraz naturalne i logiczne konsekwencje

w sytuacji zachowań niezgodnych z wypracowanymi w placówce zasadami,

unikając kar i arbitralności wobec dziecka.

4. Dziecko ma prawo do pomocy wychowawcy i innych specjalistów

w rozwiązywaniu konfliktów z dorosłymi i rówieśnikami zarówno na terenie

placówki, jak i poza nią.

5. Dziecko ma prawo do poszanowania jego prywatności (w tym tajemnicy

korespondencji) oraz do posiadania własnych, nienaruszanych przez inne

osoby pamiątek i osobistych przedmiotów.

6. Wychowawcy i inni pracownicy placówki mają obowiązek zachować tajemnicę

związaną z osobistymi informacjami przekazanymi im przez dziecko (poza

przypadkami uzyskania informacji o naruszeniu prawa, zagrożeniu zdrowia

lub życia).
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7. Dziecko ma prawo do poszanowania jego intymności, w tym zapewnienia

możliwości zamykania pomieszczeń przeznaczonych do czynności

higienicznych i fizjologicznych.

8. Dziecko ma prawo do dochodzenia swoich racji i praw w sytuacji, w których

czuje, że zostało skrzywdzone, potraktowane niesprawiedliwie lub arbitralnie

przez dorosłego lub rówieśnika.
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Częśc VI

Prawo do informacji i wyrażania opinii

1. Dziecko ma prawo do poszanowania własnej podmiotowości poprzez branie

pod uwagę jego zdania w sprawach, które go dotyczą, w tym kontaktów

z rodziną i innymi ważnymi osobami, wyboru wychowawcy, szkoły, realizacji

pasji i zainteresowań.

2. Dziecko ma prawo do uwzględniania jego zdania w codziennym życiu

placówki, w tym w sprawie wyboru pokoju (i w miarę możliwości

współmieszkańców w pokoju), decydowaniu o własnym wyglądzie i ubiorze

(w ramach przyjętych norm społecznych), sposobie spędzania wolnego czasu

czy realizacji własnych pomysłów działań indywidualnych i grupowych

w placówce.

3. W placówce istnieją wypracowane zasady uczestnictwa dzieci

w podejmowaniu decyzji ważnych dla dzieci (np. w sprawie zasad

funkcjonowania w placówce), w tym poprzez indywidualne rozmowy dziecka

z wychowawcą oraz w trakcie grupowych spotkań wychowawców z dziećmi.
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Część VII

Prawo do poszanowania tożsamości kulturowej i religijnej

1. Dziecko ma prawo do poszanowania środowiska kulturowego i religijnego,

z którego się wywodzi.

2. Dziecko ma prawo do rozwijania własnej tożsamości kulturowej, poznawania

jej, jak również uczestnictwa w życiu społeczności, z której się wywodzi.

3. Plan pomocy dziecku jest zgodny z tradycjami kulturowymi

i narodowościowymi rodziny dziecka.

4. Dziecko ma prawo do wychowania religijnego i praktyk religijnych zgodnych

z tradycją i wyznaniem jego rodziny oraz zgodnie zjego wolą.

Część VIII

Standardy odnoszące się do pracy wychowawców
i innych pracowników placówki

1. Podstawowym celem pracy opiekuńczo—wychowawczej jest realizacja prawa

dziecka do życia w rodzinie — własnej lub w innym, trwałym środowisku

rodzinnym.

2. Praca wychowawcza z dzieckiem uwzględnia jego poczucie bezpieczeństwa

oraz prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii w sprawach

go dotyczących.
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3. Praca wychowawcza ma charakter indywidualny i opiera się na analizie

potrzeb rozwojowych dziecka.

4. Wychowawca dziecka i inni pracownicy placówki działają na rzecz odbudowy

więzi emocjonalnych z członkami rodziny dziecka (o ile sprzyja to dobru

dziecka).

5. Wychowawca i inni specjaliści zatrudnieni w placówce mają wiedzę na temat

znaczenia trwałych relacji emocjonalnych, jak również następstw separacji

dziecka od osób bliskich oraz działają na rzecz budowania przez dziecko więzi

z ważnymi dla niego osobami.

6. Wychowawca jest przygotowany do budowania i wzmacniania relacji

emocjonalnej z dzieckiem umożliwiającej efektywną realizację planu pomocy

dziecku.

7. Wychowawcy mają zapewnione wsparcie specjalistyczne w zakresie radzenia

sobie z własnymi emocjami w sprawach odnoszących się do pracy

w placówce, w tym szczególnie wynikającymi z pracy z dziećmi i ich

rodzinami.

8. Wychowawcy i specjaliści zatrudnieni w placówce rozwijają wiedzę

i umiejętności dotyczącą rozwoju poznawczego, emocjonalnego

i seksualnego dzieci, jak również metod pracy z dziećmi, które przeżyły

przemoc emocjonalną, fizyczną i seksualną.

9. Wychowawca jest odpowiedzialny za pomoc dziecku w zapewnieniu

odpowiednich warunków do rozwoju, w tym za zapewnienie dostępu

do odpowiednej opieki zdrowotnej, psychologicznej i specjalistycznej.
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10. Wychowawca dziecka jest w stałym kontakcie ze szkołą, w tym szczególnie

z wychowawcą klasy, uzgadniając z nauczycielami elementy planu pomocy

dziecku dotyczące edukacji dziecka.

11. Wychowawca jest w stałym kontakcie z instytucjami, placówkami

i organizacjami, do których uczęszcza dziecko, w celu kompleksowego

wspierania jego rozwoju.

12. Wychowawca zapewnia dziecku indywidualną i zespołową pomoc w rozwoju

edukacyjnym, między innymi przez współpracę z wolontariuszami i innymi

osobami lub instytucjami.

13. Wychowawca uwzględnia w realizowanym planie pomocy dziecku jego

potencjały — uzdolnienia, pasje i zainteresowania.

14. Wychowawcy i inni specjaliści są zobowiązani do zapewnienia dziecku

warunków do kreatywnego spędzania czasu wolnego sprzyjającego zabawie,

rekreacji i budowaniu relacji społecznych.

15. Wychowawcy i inni pracownicy placówki posługują się w swojej pracy

metodami wychowawczymi, które nie są oparte na arbitralności, karach

ijakichkolwiek innych formach przemocy emocjonalnej lub fizycznej.

16. Wychowawca i inni specjaliści zatrudnieni w placówce pomagają realizować

wychowankowi plan usamodzielnienia zarówno przed, jak i po odejściu

wychowanka z placówki.

17. Placówka wspiera rozwój zawodowy wychowawców i innych specjalistów.

18. Placówka dba o dobry klimat społeczny i zapewnia warunki do pracy

zespołowej wychowawców i innych specjalistów, której celem jest efektywna

realizacja indywidualnych planów pomocy dziecku.
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