Załącznik do uchwały Nr XXX/299/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
I EFEKTÓW PRACY POWIATOWEGO
CENTRUM POMOCY RODZINIE
W INOWROCŁAWIU W 2012 ROKU
ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB
W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania związane
z zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej należą do zadań własnych powiatu. Ustawa
wyraźnie podzieliła kompetencje między samorząd gminny i powiatu w zakresie pracy
z rodziną biologiczną, co należy do zadań własnych gmin, a organizacją przez powiat pieczy
zastępczej.
Art. 182 ust. 5 ustawy stanowi: ,,Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie
składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności powiatowego centrum
pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy
zastępczej.”
W Powiecie Inowrocławskim Zarządzeniem Nr 77/2011 Starosty Inowrocławskiego
z 10 października 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Art. 76 ust. 15 ustawy stanowi: ,,Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
należy w szczególności przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania
z efektów pracy”.

I. Zadania własne powiatu z zakresu systemu pieczy zastępczej określa art. 180
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do zadań własnych powiatu należy:
1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju
pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych
zawodowych.
Rada Powiatu Inowrocławskiego Uchwałą Nr XVIII/177/12 z 30 marca 2012 r.
przyjęła Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Inowrocławskiego na lata
2012-2014, który zawiera między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
Uwzględniając lokalne uwarunkowania i możliwości finansowe powiatu, Program
ustanawia kierunki działań w perspektywie trzyletniej, których głównym celem jest
zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki
zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców oraz odpowiednich warunków,
adekwatnych do zapotrzebowania dzieci.
Głównym celem Programu jest „Stworzenie warunków dla skutecznego rozwoju
systemu pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na jej formy rodzinne”.
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Wśród instytucji sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem szczególne miejsce
powinny zajmować rodzinne formy. Mają one ogromną przewagę nad instytucjonalnymi
formami nie tylko z uwagi na skutki społeczne, w tym przede wszystkim dobro dziecka, ale
także z punktu widzenia skutków ekonomicznych. Koszty opieki i wychowania dziecka
w każdej z rodzinnych form pieczy zastępczej są znacznie niższe niż w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. Mając to na uwadze zakłada się, że podstawowymi formami
pieczy zastępczej będą rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe,
rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka.

2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Stan rodzin zastępczych na 1 stycznia 2012 r. - 172 rodziny zastępcze, w których
przebywało 228 dzieci. Stan rodzin zastępczych na 31 grudnia 2012 r. – 170 rodzin
zastępczych, w których przebywało 219 dzieci.
W 2012 r. PCPR wypłacał świadczenia 203 rodzinom zastępczym, w których
przebywało 267 dzieci, w tym rodzin niezawodowych było 55 i przebywało w nich 62 dzieci
oraz w 6 zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 22 dzieci. Utworzonych zostało 21
nowych rodzin z 39 dziećmi, w tym 1 zawodowa rodzina zastępcza.
Poniżej w tabeli przedstawiono liczbę rodzin zastępczych w poszczególnych gminach.
Nazwa gminy
Dąbrowa Biskupia

liczba rodzin zastępczych

liczba dzieci
2

2

Inowrocław

11

16

Gniewkowo

11

16

Janikowo

11

18

Kruszwica

16

23

118

143

Pakość

15

17

Rojewo

5

11

14

21

Miasto Inowrocław

Złotniki Kujawskie
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Poniżej w tabeli przedstawiono wiek dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Wyszczególnienie

w rodzinach
zastępczych
spokrewnionych

liczba dzieci
w rodzinach zastępczych zawodowych
w tym
w rodzinach
pełniących
w tym
zastępczych
funkcję
pełniących
ogółem
niezawodowych
pogotowia
funkcję
rodzinneg specjalistyczną
o

dzieci w wieku:

180

65

22

11

6

poniżej 1 roku
od 1 roku do 3 lat
4- 6 lat
7-13 lat
14-17 lat
18-24 lat

0
11
14
71
55
29

1
3
9
17
24
11

5
6
3
6
2
0

4
4
2
1
0
0

0
0
1
3
2
0

Poniżej w tabeli przedstawiono okres przebywania dzieci w pieczy zastępczej.
wyszczególnienie

liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej
dzieci
umieszczone
powyżej powyżej powyżej powyżej
do 3
powyżej
w pieczy
3 do 6
6 do 12 1 roku
2 lat do
miesięcy
3 lat
zastępczej
miesięcy miesięcy do 2 lat 3 lat
ogółem

rodziny zastępcze
spokrewnione
rodziny zastępcze
niezawodowe
rodziny zastępcze
zawodowe, w tym
pełniące funkcję:
pogotowia
rodzinnego
specjalistyczną

180

4

2

9

5

9

151

65

4

2

5

3

2

49

22

1

8

4

6

3

0

11

1

7

2

0

0

0

6

0

0

0

3

3

0
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Poniżej w tabeli przedstawiono powody umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Wyszczególnienie

dzieci umieszczone
w pieczy
zastępczej, z tego
na skutek:
sieroctwa
półsieroctwa
uzależnienia
rodziców, w tym:
od alkoholu
przemocy
w rodzinie
bezradności
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
niepełnosprawności
co najmniej
jednego z rodziców
długotrwałej lub
ciężkiej choroby co
najmniej jednego
z rodziców
pobytu za granicą
co najmniej
jednego z rodziców
(praca zarobkowa)
dzieci
cudzoziemców
małoletnie matki

liczba dzieci
w rodzinach zastępczych
zawodowych
w rodzinach
w rodzinach
w tym
w tym
zastępczych
zastępczych
pełniących
pełniących
funkcję
spokrewnionych niezawodowych ogółem
funkcję
pogotowia
specjalistyczną
rodzinnego
180

65

22

11

6

6
4

1
1

0
1

0
0

0
1

110

28

13

8

5

110

28

13

8

5

0

4

0

0

0

55

29

8

2

0

0

0

0

1

0

5

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

W omawianym okresie rozwiązaniu uległy 23 rodziny zastępcze, w których
przebywało 31 dzieci, w tym 20 dzieci usamodzielniło się, 2 dzieci powróciło do rodziców,
2 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 3 dzieci trafiło do innych
rodzin zastępczych, 4 dzieci trafiło do rodziny adopcyjnej.
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Na 1 stycznia 2012 r. w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
przebywało 122 dzieci, w tym 13 z terenu innych powiatów.
Na 31 grudnia 2012 r. przebywało w OWDiR w Inowrocławiu 114 dzieci, w tym 7
z terenu innych powiatów.
W 2012 r. w placówce przebywało w sumie 157 dzieci. Wydano 35 skierowań.
Poniżej w tabeli przedstawiono wiek dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej.
liczba dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Wyszczególnienie
typu
typu
typu
typu
ogółem
specjalistycznosocjalizacyjnego interwencyjnego
rodzinnego
terapeutycznego
dzieci w wieku:
157
157
0
0
0
poniżej 1 roku

7

7

0

0

0

od 1 roku do 3 lat

11

11

0

0

0

4-6 lat

14

14

0

0

0

7-13 lat

39

39

0

0

0

14-17 lat

55

55

0

0

0

18-24 lat

31

31

0

0

0

Poniżej w tabeli przedstawiono okres przebywania dzieci w pieczy instytucjonalnej.
Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej
dzieci
powyżej powyżej powyżej powyżej
umieszczone do 3
powyżej
3 do 6
6 do 12 1 roku
2 lat do
w placówce miesięcy
3 lat
miesięcy miesięcy do 2 lat 3 lat
ogółem
157
4
16
14
57
34
32
Poniżej w
instytucjonalnej.
Na skutek
Dzieci
umieszczone w
placówce, z tego na
skutek:

tabeli

przedstawiono

powody

umieszczenia

dzieci

w

pieczy

liczba dzieci
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
typu
typu
typu
typu
ogółem
specjalistycznosocjalizacyjnego interwencyjnego
rodzinnego
terapeutycznego
157

157

0

0

0
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sieroctwa
półsieroctwa
uzależnienia
rodziców, w tym:
od alkoholu
przemocy
w rodzinie
bezradności
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
niepełnosprawności
co najmniej
jednego z rodziców
długotrwałej lub
ciężkiej choroby co
najmniej jednego
z rodziców
ubóstwa
bezrobocia
nieodpowiednich
warunków
mieszkaniowych
pobytu za granicą
co najmniej
jednego z rodziców
(praca zarobkowa)
dzieci
cudzoziemców
małoletnie matki

1
19

1
19

0
0

0
0

0
0

43

43

0

0

0

43

43

0

0

0

19

19

0

0

0

47

47

0

0

0

4

4

0

0

0

4

4

0

0

0

15
1

15
1

0
0

0
0

0
0

1

1

0

0

0

3

3

0

0

0

1

1

0

0

0

3

3

0

0

0

3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne
placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu pomaga zaplanować proces
usamodzielnienia tak, by przebiegał on sprawnie i zakończył się sukcesem.
Stosowanie do treści art. 145 ust. 4 przywołanej ustawy warunkiem przyznania
pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie
zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego przez osobę
usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej
pieczy zastępczej, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą
pełnoletności, a następnie zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy
rodzinie.
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Osobie usamodzielnianej przysługują następujące formy pomocy.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – przysługuje po ukończeniu nauki. Wysokość
ww. pomocy uzależniona jest od liczby lat przebywania w rodzinie zastępczej lub placówce
i kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1647,00 zł. Pomoc ta nie przysługuje osobie
przebywającej w rodzinie lub placówce poniżej jednego roku. Pomocy można odmówić
osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – przysługuje wychowankom do 25 roku
życia, jeżeli kontynuują naukę. Pomoc ta nie przysługuje, jeżeli osoba przebywa w rodzinie
lub placówce poniżej jednego roku lub bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie
naukę na tym samym poziomie kształcenia. Pomocy tej można odmówić osobie, która została
skazana prawomocnym wyrokiem sądu.
Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – przysługuje
wychowankom kontynuującym naukę zamieszkałym w mieszkaniach chronionych, bursach
i wynajmującym mieszkania.
Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – przysługuje wychowankom rodzin
i placówek.

4. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka i rodzin pomocowych;
W celu umożliwienia kandydatom pełnienia funkcji rodzin zastępczych Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zorganizowało szkolenie dla tych osób. Osoby,
które ukończyły szkolenie otrzymały zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w miesiącu styczniu 2012 r. wszystkie rodziny zastępcze zostały poinformowane
o obowiązujących przepisach i o możliwości dokonania wyboru czy chcą otrzymywać
świadczenie w trybie określonym w przepisach dotychczasowych czy też nowych
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5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia
dziennego o zasięgu ponadgminnym.
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu działa jako socjalizacyjna
całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. W strukturach Ośrodka funkcjonuje
siedem domów, w których przebywają dzieci umieszczone na podstawie postanowień sądów,
łącznie 112 miejsc w tym:
1) samodzielna grupa wychowawcza przy ul. Rajmunda Jankowskiego w Inowrocławiu,
w której może przebywać do 14 wychowanków;
2) samodzielna grupa wychowawcza przy ul. Konwaliowej 6 w Inowrocławiu, w której
może przebywać do 14 wychowanków;
3) dom w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9, który tworzy trzy grupy wychowawcze,
w każdej z nich może przebywać do 10 wychowanków;
4) samodzielna

grupa

wychowawcza

przy

ul.

Stanisława

Kiełbasiewicza
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w Inowrocławiu, w której może przebywać do 12 wychowanków;
5) samodzielna

grupa

wychowawcza

przy

ul.

Bolesława

Krzywoustego

15

w Inowrocławiu, w której może przebywać do 14 wychowanków;
6) samodzielna grupa wychowawcza w Jaksicach przy ul. Sportowej 4, w której może
przebywać do 14 wychowanków;
7) samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie 52, w której może przebywać do 14
wychowanków.
Placówka zapewniała dzieciom opiekę i wychowanie oraz zaspokajała ich niezbędne
potrzeby; zapewniała zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne,
terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia
społecznego,

a dzieciom

niepełnosprawnym

– odpowiednią rehabilitację i zajęcia

specjalistyczne; zapewniała dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych
i szkolnych. Podejmowała działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki
zastępczej. Ośrodek pracował z rodziną dziecka, organizował dla swoich wychowanków
odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami
zaprzyjaźnionymi. Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:
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Liczba wychowanków (średnia)

121

Liczba wychowanków (na 31.12.2012r.)

114

Koszt utrzymania w zł

3 477,26

Stawka żywieniowa

8,74

Przeciętne wynagrodzenie:
- z Karty nauczyciela

4 093,24

- pozostali

2 168,67

Przeciętne zatrudnienie w etatach:
- z Karty nauczyciela

23

- pozostali
Na działalność Ośrodka Wspierania

63,43
Dziecka i Rodziny

w

Inowrocławiu

w 2012 r. wydatkowano 5 069 277,04zł.

6. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy
dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka
lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu podejmuje działania
propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego poprzez następujące działania.
1. Na terenie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu znajdują się plakaty zachęcające do
zostania rodziną zastępczą.
2. Na stronie internetowej PCPR-u w Inowrocławiu umieszczone są informacje, wraz
z wymaganymi dokumentami, dotyczące możliwości zostania rodziną zastępczą
niezawodową.
3. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej są wyznaczeni do kontaktu z osobami
zainteresowanymi założeniem rodziny zastępczej.
4. Informacje promujące rodzinną pieczę zastępczą jak i ogłoszenie o możliwości zgłoszenia
się na szkolenie ukazały się w lokalnej prasie, w radiu oraz stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Inowrocławiu.
5. Link do strony internetowej PCPR-u w Inowrocławiu znajduje się na stronie Starostwa
Powiatowego w Inowrocławiu.
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W 2012 r. do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zgłosiło się dwóch
kandydatów, którzy już sprawowali opiekę nad 2-letnim chłopcem. Spełnili oni wymagania
określone w art. 42 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który
mówi, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka
może być powierzone osobom, które:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im
ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich
wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej;
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- zapewniają 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;
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę
musi posiadać stałe źródło dochodów.
Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową przeszli 40 godzinne szkolenie według
programu „Rodzina”, zatwierdzonego Decyzją Ministra Polityki Społecznej z dnia 21
października 2004 roku, nr DPS-VI-4122-40-WB/04 w terminie 27 stycznia– 27 lutego
2012 r.
Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina”:
1) dostarczyło uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwiło im zrozumienie ich
własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica zastępczego;
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2) pomogło uczestnikom kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością
występowania pewnych trudności i ich wpływu na cały system rodzinny, tj. domowników
i dalszej rodziny;
3) uświadomiło konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz
instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
4) stworzyło możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron oraz
kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.
Kandydaci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
W ostatnim kwartale 2012 r. rozpoczęto procedurę kwalifikacyjną siedmiu
kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, którzy mogli uczestniczyć w szkoleniu
odbywającym się w 2013 r.

7. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez
tworzenie warunków do powstawania.
a) grup wsparcia,
b) specjalistycznego poradnictwa;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oferuje profesjonalną pomoc
osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym
w pieczy zastępczej, wykazującym potrzebę wsparcia w przezwyciężaniu problemów
i trudności życiowych. Prowadzone poradnictwo ma na celu wsparcie rodziny w jej
prawidłowym funkcjonowaniu w obrębie systemu rodzinnego i środowiska lokalnego,
wspomaganie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych,
kryzysowych, udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym członkom, wykazującym potrzebę
wsparcia, wielozakresowej pomocy doradczej i informacyjnej na temat ośrodków
specjalistycznych i miejsc, w których mogą poddać się terapii.
W roku sprawozdawczym odbyły się cztery spotkania grupy wsparcia dla rodzin
zastępczych, w których uczestniczyło średnio po ośmiu opiekunów.
W trakcie spotkań rodziny zastępcze podniosły problemy, z którymi najczęściej
spotykają się w pełnieniu swojej funkcji. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniu rodzin
pomocowych, które wspierałyby rodziny zastępcze podczas ich urlopu. Tematami spotkań
były też ryzykowne i kontrowersyjne metody wychowawcze, które muszą stosować
opiekunowie zastępczy w stosunku do swoich podopiecznych, np. przymus bezpośredni,
obezwładnienie własnym ciałem, czy też stosowanie krępowania pasami w celu wymuszenia
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odpowiedniej pozycji u dziecka z niedowładem spastycznym czterokończynowym.
Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy z dziećmi o specyficznych
potrzebach i zachowaniach. Tematyką jednego ze spotkań było też „Przeciwdziałanie
wypaleniu zawodowemu oraz metody radzenia sobie ze stresem”. Uczestnicy spotkania
zostali zapoznani z mechanizmem działania stresu oraz przećwiczyli metody skutecznego
radzenia sobie ze stresem.

8. Powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczowychowawczych.
W związku z wejściem w życie w 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została podjęta przez Radę Powiatu
Inowrocławskiego uchwała Nr XXVI/265/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Inowrocławskim, poprzez
przypisanie z dniem 1 stycznia 2013 r. Ośrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny
w Inowrocławiu zadań centrum organizacyjnego i administracyjno-ekonomicznego.

9. Wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Realizacja zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej przypisanych powiatowi
wymaga wyboru przez starostę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wyznaczenie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu na organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej zostało uregulowane w 2011 r.

10. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku
niezbędnych badań lekarskich.
Przy umieszczaniu dziecka w pieczy zastępczej przekazywano rodzinom zastępczym
informację o stanie zdrowia dziecka, niezbędną dokumentację medyczną oraz udzielano
pomocy w dotarciu do odpowiednich specjalistów.

11. Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka; pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny
zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
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W

okresie

sprawozdawczym

przygotowano

rejestr

danych

o

osobach

zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny
zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny
dom dziecka.
Rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe w okresie sprawozdawczym
przedstawiły zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Rodziny
zastępcze przedstawiły również aktualne informacje dotyczące danych zawartych w art. 46
ust. 2.
Po otrzymaniu zaświadczeń lekarskich i zebraniu potrzebnych danych, ww. rejestr
został przekazany do właściwego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

12. Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej
dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej
albo rodzinnym domu dziecka.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował z ośrodkami pomocy
społecznej w celu zgromadzenia niezbędnej dokumentacji dziecka w tym dokumentacji
medycznej, szkolnej, rodzinnej, a także dokumentacji związanej z planem pracy z rodziną
biologiczną i funkcjonowaniem rodziny dziecka.

13. Finansowanie:
a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
regionalnych

placówkach

opiekuńczo-terapeutycznych,

interwencyjnych

ośrodkach

preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki
opiekuńczo-terapeutyczne,
c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego
domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
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Do

zadań

realizowanych

przez

PCPR

należy

organizowanie

opieki

w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez:
-

udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na częściowe zaspokojenie potrzeb dzieci
w tych rodzinach;

-

przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych
rodzin;

-

wypłatę wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.
Do zadań powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci

z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
W

okresie

sprawozdawczym

na

rodziny

zastępcze

wydatkowano

3 597 795,03 zł, z czego na:
1) dotacje celowe w wysokości 626 595,07 zł na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych dla powiatów, w których przebywało 52 dzieci pochodzących z powiatu
inowrocławskiego. Poszczególnym powiatom przekazano następujące kwoty:
kwota wydatkowanych
środków w zł

Lp.

wyszczególnienie

liczba dzieci

1

Powiat Bydgoski

3

25 732,02 zł

2

Miasto Bydgoszcz

4

32 710,81 zł

3

Powiat Chełmiński

1

10 976,40 zł

4

Powiat Chojnicki

2

33 997,07 zł

5

Miasto Gdańsk

1

4 976,25 zł

6

Miasto Gdynia

1

12 000,00 zł

7

Powiat Gnieźnieński

7

103 577,28 zł

8

Powiat Grudziądzki

3

21 613,85 zł

9

Powiat Gryfiński

1

11 700,00 zł

10

Powiat Kępiński

2

26 400,00 zł

11

Powiat Koniński

2

46 754,06 zł

12

Miasto Konin

3

19 764,00 zł

13

Powiat Mogileński

7

60 922,60 zł

14

Powiat Nakielski

7

120 685,81 zł

15

Miasto Olsztyn

1

2 490,97 zł
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16

Powiat Tczewski

1

4 358,04 zł

17

Powiat Toruński

1

10 976,40 zł

18

Miasto Toruń

1

11 858,40 zł

19

Powiat Tucholski

1

16 869,60 zł

20

Miasto Warszawa

1

3 000,00 zł

21

Powiat Żniński

4

45 231,51 zł

Razem

54

626 595,07 zł

2) świadczenia w wysokości 2 038 361,75 zł dla 203 rodzin zastępczych, w tym 55
niezawodowych, 21 nowo utworzonych i 6 zawodowych z terenu Powiatu Inowrocławskiego,
w których przebywało 267 dzieci;
3) usamodzielnienie wychowanków w wysokości 567 813,82 zł, z czego:
-

świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 87 osób) - 431 709,94 zł;

-

pomoc rzeczowa (dla 23 osób) - 56 400,77 zł;

-

pomoc na usamodzielnienie (dla 18 osób) - 76 620,85 zł;

-

pomoc mieszkaniowa (dla 3 osób) - 3 082,26 zł;

4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednej zawodowej, jednej wielodzietnej, dwóch
specjalistycznych oraz dwóch zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia
rodzinnego w wysokości 202 431,30 zł;
5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
w wysokości 154 352,20 zł;
6) pozostałe koszty (delegacje służbowe, badania psychologiczne kandydatów, opłaty
bankowe, itp.) w wysokości 8 240,89 zł.
W 2012 r. Powiat Inowrocławski otrzymał środki w kwocie 186 122,04 zł na
finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 24 dzieci pochodzących z terenów innych
powiatów umieszczonych w 18 rodzinach zastępczych. Poszczególne powiaty przekazały
następujące kwoty:
kwota otrzymanych
środków w zł

Lp.

wyszczególnienie

liczba dzieci

1

Powiat Aleksandrowski

4

34 232,92

2

Powiat Braniewski

3

23 749,20
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3

Powiat Brodnicki

3

29 124,82

4

Powiat Bydgoski

1

6 846,40

5

Miasto Gdańsk

1

2 355,26

6

Miasto Jaworzno

1

10 676,40

7

Powiat Legnicki

2

19 000,00

8

Powiat Lubański

1

7 136,40

9

Miasto Malbork

1

6 252,22

10

Powiat Mogileński

2

15 948,13

11

Powiat Policki

1

7 916,40

12

Powiat Radziejowski

1

5 580,15

13

Powiat Sępoleński

1

3 451,61

14

Miasto Włocławek

1

10 802,13

15

Powiat Żniński

1

3 050,00

Razem

24

186 122,04

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zobowiązała gminy
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku
pobytu dziecka w pieczy) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.
Z tego tytułu powiat otrzymał kwotę 7495,05 zł. Poszczególne gminy przekazały następujące
kwoty:
kwota otrzymanych
środków w zł

Lp.

wyszczególnienie

liczba dzieci

1

Miasto Inowrocław

8

3 682,42

2

Gmina Inowrocław

4

2 212,78

3

Gmina Kruszwica

1

1 599,85

4

7 495,05

Razem

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w rozdziale „Rodziny zastępcze” były:
-

środki własne powiatu w wysokości 3 451 289,90 zł (w tym z wpłat gmin i powiatów za
dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 178 591,96 zł);
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-

dotacje celowe z innych jst w wysokości 15 025,13 zł na dzieci przebywające w rodzinach
zastępczych;

-

dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 49 480,00 zł na wynagrodzenia dla
zawodowych rodzin zastępczych;

-

dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 19 000,00 zł na obowiązkowe
zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinach zastępczych;

-

dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 63 000,00 zł na wynagrodzenia
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
W 2012 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

przebywało 13 dzieci z terenu naszego powiatu, na których utrzymanie Powiat Inowrocławski
poniósł wydatki w kwocie 340 211,84 zł i tak:

1

Miasto Bydgoszcz

2

kwota przekazanych
środków w zł
70 630,92

2

Powiat Nakielski

1

4 307,40

3

Powiat Włocławski

1

46 217,88

4

Powiat Białogardzki

2

56 357,12

5

Powiat Człuchowski

4

127 448,84

6

Powiat Grudziądzki

1

30 269,44

7

Miasto Kraków

1

118,47

8

Powiat Szamotulski

1

4 861,77

13

340 211,84

Lp.

wyszczególnienie

Razem

liczba dzieci

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zobowiązała
gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku
pobytu dziecka w pieczy) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z tego tytułu powiat otrzymał kwotę
28 772,66 zł i tak:
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Lp.

wyszczególnienie

liczba dzieci

kwota otrzymanych
środków w zł

1

Miasto Inowrocław

6

17 443,21

2

Gmina Kruszwica

3

10 555,86

3

Gmina Złotniki Kujawskie

1

773,59

10

28 772,66

Razem

W roku 2012 w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało 13 dzieci
pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu powiatu
w okresie sprawozdawczym wpłynęło 434 630,28 zł i tak:
kwota otrzymanych
środków w zł

Lp.

wyszczególnienie

liczba dzieci

1

Powiat Golubsko-dobrzyński

3

76 983,39

2

Powiat Nakielski

5

172 520,90

3

Powiat Radziejowski

1

36 712,23

4

Powiat Sępoleński

2

71 937,58

5

Miasto Włocławek

1

38 238,09

6

Powiat Żniński

1

38 238,09

Razem

13

434 630,28

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie
wychowanków:
-

placówek opiekuńczo wychowawczych;

-

rodzinnych domów dziecka;

-

regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;

-

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

-

młodzieżowych ośrodków wychowawczych;

-

zakładów poprawczych;

-

schronisk dla nieletnich;

-

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

-

domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
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W 2012 roku osobom usamodzielnionym z ww. placówek ze środków własnych
powiatu wypłacono następujące świadczenia:
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
- na kontynuowanie nauki (dla 42 osób)

149 079,45 zł

- pomoc na usamodzielnienie (dla 14 osób)

69 374,40 zł

- pomoc rzeczowa (dla 18 osób)

43 442,99 zł

- pomoc mieszkaniowa (dla 13 osób)

11 486,29 zł
Razem:

273 383,13 zł

2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
- na kontynuowanie nauki ( dla 1 osoby)

5 929,20 zł

3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:
- na kontynuowanie nauki (dla 10 osób)

39 703,32 zł

- pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)

1 500,00 zł

- pomoc rzeczowa (dla 4 osób)

6 249,37 zł
Razem:

47 452,69 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę 297,05 zł.
Źródłem finansowania poniesionych wydatków w rozdziale „Placówki opiekuńczowychowawcze” były:
- środki własne powiatu w wysokości 5 449 550,95 zł (w tym wpłaty gmin i powiatów za
dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 463 402,94 zł);
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 287 000,00 zł.

14. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji
elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
W 2012 r. przekazano w wersji elektronicznej do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) sprawozdania rzeczowo-finansowe
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. 27 lipca 2012 r. sprawozdanie za
okres 1 stycznia 2012-30 czerwca 2012 oraz 31 stycznia 2013 r. sprawozdanie za okres l lipca
2012-31 grudnia 2012.
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15. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej danych, o powstaniu zaległości
z tytułu nieponoszenia opłaty, za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
W 2012 r. powiat inowrocławski nie przekazał do biura informacji gospodarczej
danych o powstaniu zaległości, za okres dłuższy niż 12 miesięcy, z tytułu nieponoszenia przez
rodziców opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

II. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określa art. 76 ust. 4 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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.
Opis zadania powiatu - punkt 6 w rozdziale I.

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.
Opis zadania powiatu - punkt 6 w rozdziale I.

3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Opis zadania powiatu - punkt 6 w rozdziale I.

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.
Na terenie powiatu inowrocławskiego nie funkcjonują placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego.

5. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
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W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono szkoleń mających na celu podnoszenie
kwalifikacji, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie ze strony rodzin.

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
Funkcjonowanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zostało opisane w zadania
powiatu - punkt 6 w rozdziel I Jednocześnie prowadzona była grupa wsparcia dla dzieci z
rodzin zastępczych. Odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczyło po 6 dzieci. Celem
zajęć było rozwijanie mocnych stron oraz umiejętności i zainteresowań dzieci. Różnorodne
gry i zabawy interakcyjne oraz konkursy sprawnościowe były okazją do dobrej zabawy oraz
bliższego poznania uczestników.
W jednym ze spotkań uczestniczyli opiekunowie zastępczy wraz z podopiecznymi.
Przeprowadzone warsztaty plastyczne, których celem było tworzenie palmy wielkanocnej
umożliwiły twórcze spędzanie czasu wolnego oraz zacieśnianie więzi rodzinnych.

7. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariusz.;
W

2012

r.

nie

została

zorganizowana

pomoc

wolontariuszy.

Aktualnie

przygotowywana jest koncepcja wsparcia rodzin zastępczych przez 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.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2012 r. współpracował z ośrodkami
pomocy społecznej w celu zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Oprócz tego kontaktowano się z ośrodkami
i instytucjami oświatowymi w celu ustalenia oceny sytuacji dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych. Z ośrodkami pomocy społecznej współpracowano również w celu
ustalenia sytuacji rodziców biologicznych i możliwości powrotu dzieci z pieczy zastępczej.
Ze szkołami kontaktowano się w celu ustalenia sytuacji dydaktyczno-wychowawczej
dzieci oraz współpracy między rodzicami biologicznymi, rodziną zastępczą a szkołą.
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W ocenie sytuacji dziecka i możliwości jego powrotu do domu oraz ocenie rodziny
zastępczej, ważne jest m.in. ustalenie czy rodzice biologiczni/rodzina zastępcza interesowali
się postępami dziecka w nauce, jego zachowaniem i funkcjonowaniem w środowisku
szkolnym. Kontaktowano się ze szkołami także w celu ustalenia aktualnej sytuacji szkolnej
osób usamodzielnianych ich frekwencji i postępów w nauce.
Współpraca z sądami polegała na ustalaniu sytuacji prawnej dzieci, występowaniu
z wnioskiem o ustalenie opiekuna prawnego, co jest niezbędne, aby móc zgłosić dziecko do
adopcji. Przekazywane były aktualne informacje o funkcjonowaniu dzieci w rodzinach
zastępczych, w przypadkach, kiedy nie było możliwości powrotu dzieci do rodziny naturalnej
składane były wnioski o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców. Składane były również
wnioski o rozwiązanie rodzin zastępczych w przypadku ustania przyczyn umieszczenia
dziecka w rodzinie zastępczej. Przesyłane były również zapytania o miejsce zamieszkania
dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej.
Z ośrodkiem adopcyjnym kontaktowano się głównie w momencie zgłaszania
informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną.
Organizator

rodzinnej

pieczy

zastępczej

współpracował również

z

innymi

powiatowymi centrami pomocy rodzinie w celu zawierania porozumień w sprawie przyjęcia,
warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających
w rodzinie zastępczej i wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na
utrzymanie

dziecka

w

placówce

opiekuńczo-wychowawczej

na

terenie

powiatu

inowrocławskiego oraz terenie innych powiatów.
We współpracy z Jednostką Wojskową 1523 PCPR w Inowrocławiu 17 lutego
zorganizował Bal Karnawałowy dla dzieci z rodzin zastępczych i dzieci z rodzin wojskowych.
W trakcie imprezy mali uczestnicy mogli zaprezentować umiejętności taneczne, nauczyć się
polki, zdobyć nagrody podczas licznych konkursów. Najlepsi tancerze zostali uhonorowani
tytułem Króla i Królowej Balu.
Na zakończenie ferii 20 lutego kilkoro dzieci z rodzin zastępczych zostało
zaproszonych do udziału w przedstawieniu w Klubie Pułkowym przy ul. Dworcowej.
Głównym bohaterem był Klaun KOKO, który zapewnił naszym milusińskim śmiech do łez i
moc atrakcji.
Dzieci z rodzin zastępczych oraz OWDiR wraz z opiekunami 31 marca odwiedziły
jednostkę Straży Pożarnej przy ul. Poznańskiej. Dowódca zmiany w bardzo interesujący
sposób opowiedział dzieciom o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków, zaprezentował
23

sprzęt oraz samochody strażackie. Chętni mogli przymierzyć strój, w którym strażacy
wyjeżdżają na akcje, dzieciaki mogły też zasiąść za kierownicą wozu strażackiego.
„Rodzina jest jak chleb domowego wypieku” pod takim mottem 3 czerwca odbył się
w Chomiąży Szlacheckiej piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W imprezie, nad
którą honorowy patronat objął Starosta Inowrocławski, wzięło udział ponad sto osób z rodzin
zastępczych naszego powiatu. Opiekunowie uczestniczyli w dyskusji na podst. filmu pt. „Oni
nic nie rozumieją, czyli konflikt pokoleń”, dzieci natomiast w tym czasie wykonywały
wiatraczki z papieru, włączając się tym samym w ogólnopolskie obchody Święta
organizowanego przez Fundację Ernst & Young.
Podczas Pikniku ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego pt. „Dzień z życia
rodziny”, na który wpłynęło 11 prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk pani wicestarosty
Mirosławy Kucol nagrody za udział.
W czasie kilkugodzinnej imprezy odbyło się wiele rodzinnych konkursów tj. potyczki
rodzinne, konkurs tańca, konkurs plastyczny, kalambury itp. Dzieciaki szalały na karuzeli,
trampolinie i dmuchanym zamku. Pokrzepić siły można było grochówką z wojskowego kotła,
kiełbasą z grilla, czy też pajdą chleba ze smalcem. O słodki poczęstunek zadbali opiekunowie
zastępczy, którzy wsparli nas własnoręcznie upieczonymi ciastami, lub zakupionymi przez
siebie słodyczami. Bawiliśmy się świetnie, na koniec wykonaliśmy wspólnie taniec wokół
wykonanych wcześniej wiatraczków.
Rodzina zastępcza z powiatu inowrocławskiego wzięła udział w konkursie
ogłoszonym przez Fundację Ernst & Young pt.: „Wygraj Rodzinne Wakacje”, o którym
informowaliśmy na stronie PCPR-u. Wspaniale się bawiąc, wykazali się dużą pomysłowością
przy charakteryzacji wszystkich domowników, co znalazło akceptację jury oceniającego
wnioski konkursowe. Nasza Rodzina za swą pomysłowość otrzymała dofinansowanie
w kwocie 3 500 zł do rodzinnych wakacji.
W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu 7 grudnia
odbyło się spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych. Podczas uroczystości Starosta
Inowrocławski pan Tadeusz Majewski wręczył nagrody laureatom konkursu na świąteczny
stroik na stół wigilijny rodziny zastępczej. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół
podstawowych z: Złotnik Kujawskich, Tuczna, Jaksic, Kruszwicy, Sławska Wielkiego
i Janikowa oraz z Inowrocławia ze Szkół nr: 11, 2, 4 i Zespołu Szkół Integracyjnych.
Wszystkie stroiki rozdano rodzinom, chętne osoby mogły ofiarować dowolną kwotę
pieniędzy na leczenie chorej uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich.
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Zebrano 750 zł, które przekazano na ręce dyrektora Szkoły, do której uczęszcza dziewczynka.
Spotkanie

uświetnił

Wychowawczego
Uczestnicy

występ

zespołu

w

Kruszwicy

oraz

spotkania

wzbogacili

stół

muzycznego
dzieci
wigilijny

z

z

Młodzieżowego

MDK-u

domowymi

w

Ośrodka

Inowrocławiu.

ciastami,

owocami

i słodyczami.

9. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Poradnictwo jest prowadzone w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji
Kryzysowej

przez

prawnika,

psychologa,

pedagoga.

Jednocześnie

koordynatorzy

i pracownicy socjalni w roku ubiegłym weszli 566 razy w środowisko rodzin zastępczych.
Podczas tych wizyt udzielają porad i starają się pomagać w rozwiązywania bieżących spraw.

10. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
Do dyspozycji rodzin zastępczych są prawnicy zatrudnieni w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej przy PCPR-ze w Inowrocławiu. Działalność prawnika polega na udzielaniu
poradnictwa prawnego rodzinom zastępczym, usamodzielnianym wychowankom rodzin
zastępczych i placówek, ofiarom przemocy w rodzinie. Udzielano porad prawnych z zakresu
wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacji,
a także udzielano pomocy w sporządzaniu pism procesowych.

11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej.
W celu dokonania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej zbierał informacje m.in.
z dokumentów źródłowych (karty dziecka, karty rodziny zastępczej i innych dokumentów
źródłowych posiadanych przez organizatora).
Informacje na temat dzieci zbierano również poprzez konsultacje z rodzinami
zastępczymi, które dotyczyły w szczególności sytuacji zdrowotnej dzieci, sytuacji szkolnej,
kontaktu z rodzicami biologicznymi, występujących trudności z dzieckiem i innych ważnych
informacji na temat dzieci. W przypadku dzieci w wieku szkolnym pozyskiwano również
informacje ze szkoły, w której uczą się dzieci. Informacja ta dotyczyła w szczególności
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ustalenia

sytuacji

dydaktyczno-wychowawczej

dzieci

oraz

ustalenie

czy

rodzice

biologiczni/rodzina zastępcza interesują się postępami dziecka w nauce, jego zachowaniem
i funkcjonowaniem w środowisku szkolnym.
Przy dokonywaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej
kontaktował się z ośrodkami pomocy społecznej w celu ustalenia informacji dotyczącej
funkcjonowania rodziców biologicznych i możliwości powrotu dzieci z pieczy zastępczej.
Zorganizowano zespół do spraw pieczy zastępczej, w którym brali udział
przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej a także pedagog, psycholog, pracownik socjalny,
koordynator rodzin zastępczych oraz pracownik ośrodka adopcyjnego. Podczas pracy zespołu
omawiano sytuację poszczególnych dzieci, ustalono plany pomocy dziecku oraz zasadność
dalszego pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
W ciągu roku:
- wypełniono 443 karty informacyjne dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- wypełniono 155 kart rodzin zastępczych.
Przedstawiciel organizatora wziął także udział w 45 zespołach do spraw okresowej
oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy instytucjonalnej na terenie powiatu.

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;
Opis zadania powiatu - punkt 6 w rozdziale I. Jednocześnie współpracowaliśmy ze
Stowarzyszeniem „Daj Szansę” z Torunia. Nasze rodziny brały udział w szkoleniu na temat
terapii dla dzieci z FAS.

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.
Opis zadania powiatu - punkt 6 w rozdziale I.
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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.
W 2012 r. nie było potrzeby zapewnienia poradnictwa, które ma na celu zachowanie
i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

15. Przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów
pracy.
W związku z wejściem w życie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej pierwsze sprawozdanie przedstawi
staroście i radzie powiatu w kwietniu 2013 r.

16. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
W roku 2012 do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Oddział
w Jaksicach przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostało zgłoszonych 51 dzieci
z uregulowaną sytuacją prawną.
Liczba dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia - 6, z czego w stosunku do 4
dzieci zakończono już procedurę adopcyjną.
Liczba dzieci niezakwalifikowanych do przysposobienia z uwagi na silną więź
emocjonalną z obecną rodziną zastępczą, która w pełni zaspokaja potrzeby dziecka – 45.

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.
W 2012 r. nie było konieczności zorganizowania opieki nad dzieckiem, w przypadku
gdy rodzina zastępcza okresowo nie mogła sprawować opieki, w szczególności z powodów
zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
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III. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
Potrzeby w zakresie systemu pieczy zastępczej obejmują zadania powiatu
i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z tego zakresu i są ujęte w budżecie na 2013 rok.
Za priorytetowe w 2013 r. uznano:
1.

Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu inowrocławskiego w celu
pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny pomocowe oraz promocję idei
rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców powiatu, w szczególności poprzez rozwój
wolontariatu na rzecz systemu pieczy zastępczej.

2.

Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach
opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców oraz odpowiednich
warunków, adekwatnych do zapotrzebowania dzieci oraz możliwości finansowych
powiatu w tym zagwarantowanie w budżecie powiatu inowrocławskiego środków
finansowych na świadczenia dla rodzin zastępczych.

3.

Utworzenie jednej rodziny zastępczej zawodowej.

4.

Wsparcie

procesu

usamodzielnienia

pełnoletnich

wychowanków

rodzinnej

i instytucjonalnej pieczy zastępczej, także pod względem finansowym.
5.

Objęcie rodzin opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

6.

Organizowanie specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie, zachowanie
i wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz przeciwdziałanie zjawisku
wypalenia zawodowego osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także pomoc
psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną, w szczególności w zakresie prawa
rodzinnego.

7.

Dalsze prowadzenie grupy wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

8.

Na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych potrzeba 2 311 000 zł.

9.

Na pomoc jednorazową i losową rodzin zastępczych potrzeba 45 000 zł.

10. Na wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych potrzeba 200 578 zł.
11. Na wynagrodzenie rodzin pomocowych potrzeba 7 000 zł.
12. Na zatrudnienie pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych potrzeba 7 200 zł.
13. Na opłaty związane z utrzymaniem i remontem pomieszczeń zawodowych rodzin
zastępczych potrzeba 8 000 zł.
14. Na dofinansowanie do wypoczynku dziecka potrzeba 15 000 zł.
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15. Na pomoc pieniężną dla osób usamodzielnianych potrzeba 875 400 zł, w tym:
- na kontynuowanie nauki – 615 000 zł,
- na wyprawki rzeczowe – 88 000 zł,
- na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych – 24 000 zł,
- na usamodzielnienie – 133 400 zł.

Inowrocław, w kwietniu 2013 r.
Opracował:
Rafał Walter
dyrektor PCPR-u
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