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Pani
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i Polityki Społecznej

problem funkcjonowania placówek wsparcia dziennego Rzecznik Praw Dziecka

podejmuje od 2012 roku. Wtedy to skutecznie zabiegałem o przedłużenie terminu

na dostosowanie lokali zajmowanych przez świetlice do nowych oczekiwań oraz urealnienie

stawianych wymagań. Występowałem także o tworzenie programów umożliwiających

pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji.

W odpowiedzi otrzymałem zapewnienie resortu (pismo znak: DSR-I.83.23.12015.AKU),

że tworzenie nowych i wspieranie już istniejących placówek jest jednym z priorytetowych

zadań w zakresie usług społecznych.

Pomimo tej deklaracji istnienie świetlic środowiskowych znowu jest zagrożone. Minął

termin dostosowania warunków funkcjonowania placówek wsparcia dziennego do wymagań,

określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 332) i weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych

i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia

dziennego (Dz.U.poz.1630). Z informacji pozyskiwanych przez Rzecznika wynika, że część

placówek nie zdołała dostosować lokali do nowych wymagań. Niektóre z nich już zostały

zamknięte, a inne uzyskały warunkową zgodę na funkcjonowanie do czasu wygaśnięcia

umowy terminowej zawartej z jej organem prowadzącym.

Podkreślam, że analiza spraw podejmowanych przez Rzecznika Praw Dziecka

wyraźnie pokazuje, w jak trudnej sytuacji znajdują się dzieci zaniedbane wychowawczo,
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wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych. Ważną formą wsparcia dla tej grupy

małoletnich (co Rzecznik podkreślał także w poprzednich wystąpieniach) są placówki

wsparcia dziennego, w których dzieci mają możliwość spokojnego odrobienia lekcji,

zjedzenia pełnowartościowego posiłku, czy bezpiecznego spędzenia wolnego czasu.

Uzyskana tam pomoc ma ogromne znaczenie dla ich codziennego funkcjonowania

i możliwości prawidłowego rozwoju. Bez takiego wsparcia wiele dzieci nie mogłoby pozostać

w rodzinach biologicznych, konieczne byłoby umieszczenie ich w pieczy zastępczej,

czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym, co w każdym przypadku wiązałoby się

z kolejną traumą w ich życiu.

Placówki tego typu są najbardziej potrzebne w dzielnicach i gminach o dużym

bezrobociu. W takich miejscach pozyskanie lokali na cele społeczne, które spełniałyby

warunki określone w wyżej przywołanych przepisach, jest często niemożliwe. Nie ulega

wątpliwości, że bezpieczeństwo przebywających tam dzieci jest bardzo ważne, ale też trudno

znaleźć wytłumaczenie, dlaczego wymagania zawarte w ww. rozporządzeniu są znacznie

wyższe niż wobec wielu innych obiektów, w tym mieszkań i domów, w których przebywają

dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rzecznik Praw Dziecka zwracał na to uwagę

również w piśmie skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym projektu

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych

i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia

dziennego.

Kierując się dobrem dzieci wymagających codziennego wsparcia, na podstawie

art. lOa oraz 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6,

poz. 69 z późn. zm.), zwracani się do Pani Minister o zbadanie przedmiotowego problemu

i udzielenie informacji na temat sytuacji placówek wsparcia dziennego w Polsce, po wejściu

w życie uregulowań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

oraz przywołanego rozporządzenia.

Proszę Panią Minister również o przekazanie następujących danych:

— ile publicznych i niepublicznych placówek wsparcia dziennego przestało

funkcjonować w 2015 roku, w tym ile z powodu niemożności dostosowania lokali

do nowych wymagań, a także ile dzieci korzystało z ich pomocy.

— ile podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe uzyskało odpowiednie środki

na ich modernizację, co umożliwiło im dalsze funkcjonowanie;
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— czy, a jeśli tak, to z jakich ułatwień będą mogły skorzystać organy prowadzące

placówki wsparcia dziennego, aby dostosować lokale do obowiązujących wymagań;

— jakie dalsze działania zamierza podjąć kierowany przez Panią Minister resort w celu

zapewnienia dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych niezbędnych warunków do ich

prawidłowego rozwoju w tym, czy planowane jest dokonanie niezbędnych zmian

w obecnych uregulowaniach prawnych, tak aby dobro dzieci korzystających z pomocy

placówek wsparcia dziennego było chronione wjak najwyższym stopniu.
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