Organizator rodzinnej pieczy zastępczej
Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot,
któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy.
W Powiecie Goleniowskim Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej zostało wyznaczone
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1.prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny
zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2.kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających
potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do
sprawowania pieczy zastępczej;
3.organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
3a)zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym
rodzinne domy dziecka;
4.organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo
-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii
dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo
wychowawczej typu rodzinnego;
5.zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6.zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7.organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy
wolontariuszy;
8.współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy
rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi,
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami
wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9.prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci
oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10.zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11.dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
12.prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie,
szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a
także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13.przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w
art.42 ust.7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka;

14.zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
14a) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu
podnoszenie ich kwalifikacji;
15.przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16.zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17.organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący
rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów
zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
Opieka koordynatora
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po
zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny
dom dziecka oraz
asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny
we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązani
u wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do
specjalistycznej
pomocy
dla
dzieci,
w
tym
psychologicznej,
reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinne
j pieczy zastępczej.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin
zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.
W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:
1.posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika
specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z
zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy
z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub
prowadzący rodzinny dom dziecka;

2.nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona;
3.wypełnia obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Formy rodzinnej pieczy zastępczej
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna;
2) rodzinny dom dziecka.


RODZINY SPOKREWNIONE to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem
przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni
(dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo. Spokrewnionej rodzinie zastępczej
przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde
umieszczone w niej dziecko.



RODZINY NIEZAWODOWE to rodziny, które tworzone są przez małżeństwo lub
osobę niepozostającą w związku małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem
dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione
z dziećmi). Niezawodowej rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie pieniężne na
każde umieszczone w niej dziecko.



W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może
przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość
przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie
zastępczej licznego rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.



RODZINY ZAWODOWE otrzymują oprócz świadczenia pieniężnego na utrzymanie
każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości nie niższej niż kwota 1.000 zł także
wynagrodzenie w wysokości minimum 2.000 zł miesięcznie (brutto). W zawodowej
rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy lub – w przypadku
rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – na pobyt
okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy
(w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do
zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub
umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej). W przypadku tego typu rodzin wysokość
wynagrodzenia jest zależna od liczby i stanu zdrowia umieszczonych dzieci, przy czym
rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie także za okres pozostawania w gotowości
przyjęcia dziecka. Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna obejmuje opieką
w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci legitymujące się

orzeczeniem o niepełnosprawności, tj. z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi
wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.
W RODZINNYM DOMU DZIECKA może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci
lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie
konieczności liczniejsze rodzeństwo).
W RODZINIE POMOCOWEJ może być umieszczone dziecko w przypadku
czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem
w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub
zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.
RODZINĄ POMOCOWĄ MOŻE BYĆ:


- rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,



- małżonkowie lub osoba niepozostającą w związku małżeńskim przeszkoleni do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny
przysposabiającej.

Piecza zastępcza zapewnia:
1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe
–dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka
opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
2) przygotowanie dziecka do:
a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z
rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz
zdobywania umiejętności społecznych;
3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno -rekreacyjnych.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka
1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być
powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jes t im
ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich
wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej
oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej
wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2–letnie doświadczenie
w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie
jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie
rodzinnego domu dziecka może być powierzone
osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę
musi posiadać stałe źródło dochodów.
Okoliczności, o których mowa w ust. 1–3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.
Skierowanie na szkolenie
Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka może odbyć szkolenie na rodzinę zastępczą, po
otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej po
przeprowadzeniu analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.
Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej
lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia
szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego
przez ośrodek adopcyjny.
Zaświadczenie kwalifikacyjne
Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadającego świadectwo ukończenia
szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
kandydata wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego
szkolenia oraz spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy.
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę
i wychowanie, w szczególności:
1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem
adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy
zastępczej.

