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Odpowiadając na pismo, znak: ZEW. 422.1.2017.JK, dotyczące sytuacji dzieci poniżej 

10 roku życia przebywających w placówkach opiekuńczo — wychowawczych, dziękując za 

przygotowaną  „Informację  Rzecznika Prawa dziecka z badania sytuacji opiekuńczo 

wychowawczej o raz prajli  vnej dzieci w wieku 0-10 lat przebywaj qcych w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej", uprzejmie informuję, iż  resort od kilku lat podejmuje działania 

zmierzające do przyspieszenia działań  na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, 

w tym poprzez kierowanie pism do włodarzy konkretnych powiatów oraz monitorowanie za 

pośrednictwem służb wojewody sytuacji w powiatach, co do których istnieją  podejrzenia 

o prowadzaniu placówek niespełniających określonych prawem standardów. Dodatkowo, na 

początku bieżącego roku, resort wystąpił  ponownie do powiatów z jednorazowym badaniem 

statystycznym mającym na celu zbadanie stanu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, tj. 

wskazaniem problemów w przekształcaniu placówek oraz przeszkód w rozwoju rodzinnej 

pieczy zastępczej, a także oceną  możliwości rozwojowych danego powiatu. 

Pozyskane dane będą  dotyczyć  między innymi: 

liczby dzieci poniżej 10 roku życia w placówkach opiekuńczo — wychowawczych, 

limitów rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka określonych w trzy letnich 

powiatowych programach rozwoju pieczy zastępczej, 

wolnych miejsc w pieczy rodzinnej, 
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przyczyn rozwiązania rodzin zastępczych, 

pozyskiwania i szkolenia kandydatów do rodzinnej pieczy zastępczej oraz problemów 

z tym związanych, , 

możliwości przekształceń  z niezawodowych na zawodowe rodziny zastępcze, 

napływu i odpływu dzieci z pieczy rodzinnej. 

Pragnę  poinformować, że jako resort staramy się  także wspierać  rozwój rodzinnej 

pieczy zastępczej poprzez przyznawanie dotacji m.in. w ramach Resortowego programu 

rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i w tym roku planuje się  ogłoszenie Programu, którego 

celem będzie rozwój zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz wsparcie działań  na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 

Należy dodać, że resort pracy i polityki społecznej czynił  starania, aby wesprzeć  

finansowo wysiłki władz samorządowych, efektem czego w ramach nowej perspektywy 

finansowej 2014 — 2020 jest możliwość  bezpośredniego wykorzystania środków z UE na 

wsparcie procesu deinstytucjonalizacji w obszarze pieczy zastępczej. 

Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

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

zastępczej, których bezpośrednim celem jest między innymi budowanie w samorządach 

przekonania o społecznej potrzebie zmian zmierzających do świadczenia usług 

w społecznościach lokali-1Y, ch miast tworzenia systemu wsparcia instytucjonalnego. I tak, już  

realizowanym działaniem jest wypracowanie narzędzia do badania rentowności polityki 

samorządów w obszarze pieczy zastępczej, następnie przeprowadzenie pilotażowego badania 

wybranych powiatów wraz z propozycją  zmian, a także przygotowanie rekomendacji 

(poradnika) dla powiatów nieobjętych pilotażem oraz planu niezbędnych szkoleń  w zakresie 

deinstytucjonalizacji dla władz samorządów terytorialnych. 

Jednocześnie zapewniam, że — tak jak to ma miejsce obecnie — będę  dalej 

monitorował  postępy w przekształceniach w obszarze pieczy zastępczej. Temat konstrukcji 

przepisów, które przyczynić  się  mogą  do przyspieszenia tempa zmian w samorządach, 

to jeden z ważkich elementów odbywającego się  obecnie przeglądu ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Bartosz Marczak 
PODSEKRETARZ STANU 
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