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analiza pľowadzonych przez Rzęcznika Praw Dziecka spraw wskazuje na ogromną

skalę i różnoľodnośó pľoblemőw związanych z usamodzielnianiem dzieci umieszczonych

na podstawie orzeczęnia sądu w pieczy zastępczej i różnego ľodzaju placówkach oraz

opuszczających domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąŻy. Konieczne jest zatem podjęcie

đziałań na ÍZecz wparcia małoletnich w pľzygotowaniu ich do dorosłego Życia. Podkreślenia

wymaga' Że to na oľganach państwa polskiego Spoczywa szczegolny obowiązek udzielenia

pomocy dzieciom pozbawionym opieki ze strony rodziny biologicznej.

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka w najtľudniejszej sýuacji znajdują się młodzi

ludzie opuszczający ľóżnego rodzaju instytucjonalne formy opieki i wychowania. W związku

z povĺyŻszym, Rzecznik powołał Zespół do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy

zastępczej, młodzieżowych ośrodkĺjw wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zclkładów

poprąwczych, złoŻony z przedstawicieli: Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,

Ministeľstwa Sprawiedliwości, świata nauki, pľaktyków oľaz ekspertów Biura Rzecznika

Praw Dziecka. Zađaniem ww. Zespołu było okľeślenie obszarów wymagających podjęcia

działannaprawczych w celu podjęcia działaínarzeczrozwiązania występujących problemów

związanych z usamodzielnianiem wychowanków przebywających w pieczy zastępczej

i innych całodobowych placówkach na podstawie orzeczęnia sądu (młodzieŻowych ośrodkach

wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośľodkach

wychowawczych, całodobowych młodzieżowych ośrodkach socjoteľapii, schroniskach dla

nieletnich i zakładach poprawczych, domach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŻy

z niepełnosprawnością intelektualną), atakże w domach dla matek z dzieimi i kobiet w ciąŻy
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(o ile bezpośrednio pľzed przyjęciem do takiego domu przebywały w pieczy zastępczej lub

w innej ww' placówce).

Sfoľmułowane w tym zakresie wnioski jednoznacznie wskazuj ą na potrzebę zmian

w pľocesie pľzygotowywania tej grupy młodzieŻy do właściwego funkcjonowania

w doľosłym Życiu w trzech obszarach:

I. Korekta obowiązujących pľzepisów' w tym ujednolicenie uľegulowań

zawartych w ustawie z dnia 9 czer:wca 2017 roku o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (Dz' U. z 2016 r. poz. 575) i ustawie z dnia

72 marca2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z2016 ľ. poz. 930);

II. Ustalęnie standardów wykonywania zadań w tym zakľesie pÍzęZ powiaty

(wynikających z wyżej przywołanych ustaw' tj. ustawy o pomocy społecznej

i ustawy o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

III. Ustalenie standarđów pracy placówek w ww. zakresie, jako podmiotów

ľealizujących bezpośrednio z dziećmi zadania procesu usamodzielniania

wychowanków (wynikające z ustawy o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy

zastępczďj.

W kwestii dokonania korekty obowiązujących przepisów, Rzecznik Pľaw Dzięcka

wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pkt' I.)' W pozostałych dwóch

obszarach Rzecznik dostrzega potľzebę podjęcia współpracy zę Staľostami, jako organami

kompetentnymi do wpľo wadze nia zmian w tyn zakresi e.

Wobec povĺyŻszego, działając na podstawie art. lOa ust. I oruz art. l l ust. 2 ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz. |J. z 2015 r. poz.2086)' zwtacam

się do Państwa Starostów z uprzejmą pľośbą o szczegőłową ana|izę wskazanego problemu

i wdrożenie w Życie Zaleceń Rzecznika Praw Dziecka w zakľesie skutecznego

usąmodzielniąnia dzieci umieszczonych na podstawie orzeczenia sqdu w pieczy zasĺępcze.j

i ľóznego ľodzaju placóu,kach, a tąkze opuszczajqcych domy dla mątek z dziećmi i kobiet

w ciqży, wypracowanych ptzez Zespół do spraw usamodzieĺnienia wychowanków pieczy

zastępczej, młodzieżowych ośrodkĺjy, y,ychowawczych, schronisk dĺa nieletnich i zakładóv,

poprawczych.

Powyższe wýyczne, aczkolwięk adľesowanę pľzede wszystkim do instýucji

wspierających dzieci, mogą takŻę znależć, zastosowanie przy ustalaniu zasad

usamodzielniania dzieci wychowujących się w rodzinnej pieczy zastępczej. Wskazane
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Zalecenia stanowią kontynuacj ę działan Rzecznika podejmowanych w celu ochľony praw

dzieci pozbawionych właściwej opieki i wspaľcia ze strony najbliŻszych, pľzedstawionych

ľok temu Państwu Starostom w postaci Zaleceľi dotyczqcych pobytu dzieci w pĺacówkach

opiekuńczo-wychowawczych, podpisanych takŻe przez Ministra właściwego ds.

zab ezpieczeni a sp o łec zne go .
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ZaŁączniki:
l) Zalecenia dla Powiatów, jako jednostek realizujqcych zadania w zalĺľesie usałnodzielniania

wychowanków różnego typu placówek, wynikające z ustawy o pomocy społecznej
i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) Zalecenia dla placówek realizujqcych proces usamodzielniania się wychowanków.
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