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Wstęp 

 

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 opracowano na 

podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej ( j.t Dz.U z 2018,poz. 998 z późn. zm ). Ustawa poprzedzona jest preambułą, która 

określa jej cele i wyznacza kierunki działań „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej 

ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości 

i  zrozumienia, troski o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową oraz ochrony 

ich praw i wolności, dla dobra rodziny, która stanowi podstawową komórkę społeczną oraz 

naturalne środowisko rozwoju, jak również dobro wszystkich jej członków, a w szczególności 

dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przezywającej trudności                                   

w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla ich 

może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących                   

z dziećmi i rodzicami”. 

Zgodnie z art. 180 pkt. 1 przedmiotowej ustawy opracowanie i realizacja 3 letniego programu 

rozwoju pieczy zastępczej należy do zadań własnych powiatu. Okres obowiązywania 

poprzedniego programu upłynął, wobec czego zachodzi konieczność przyjęcia nowego 

dokumentu na kolejny 3 letni okres programowania. 

Cele, kierunki działań i zadania określone w niniejszym Programie, zostały ustalone 

na podstawie przeprowadzonej diagnozy, uwzględniającej zarówno zagrożenia jak i potrzeby 

w zakresie pieczy zastępczej w powiecie braniewskim. Określone kierunki działań 

uwzględniają zintegrowaną współpracę z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz 

dziecka i rodziny. W Programie położono nacisk na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

stworzenie warunków dla usamodzielnianych wychowanków mających na celu uzyskanie 

przez nich samodzielności życiowej, a tym samym funkcjonowanie poza systemem pomocy 

społecznej.  

Podkreślenia wymaga fakt, że do tej pory władze Powiatu Braniewskiego zapewniają miejsca 

w pieczy zastępczej wszystkim dzieciom kierowanym na podstawie postanowienia sądu 

rodzinnego oraz przeznaczają na ten cel wystarczające środki finansowe. 

 

Opieka nad dzieckiem i rodziną stała się już częścią systemu pomocy społecznej. 

Głównym organizatorem tych działań są samorządy gminne oraz powiatowe. Rodzina jest 

najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka w każdym okresie jego rozwoju. 

Dlatego należy przede wszystkim wspierać rodzinę, aby prawidłowo wykonywała swoje 

funkcje. Pozbawienie dziecka tego środowiska powoduje w jego rozwoju i wychowaniu 

zaburzenia, dlatego tak ważna jest wczesna interwencja i wsparcie rodziny, aby 

przeciwdziałać umieszczaniu w przyszłości dziecka poza rodziną. 

Celem pieczy zastępczej jest przede wszystkim praca z rodziną umożliwiająca powrót 

dziecka do rodziny lub gdy nie jest to możliwe - dążenie do przysposobienia dziecka. Ponadto 

pobyt w pieczy zastępczej ma na celu przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, 

pokonywania trudności życiowych, nawiązywania i podtrzymywania bliskich i społecznie 

akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, zdobywanie umiejętności społecznych, 
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zaspokajanie potrzeb emocjonalnych oraz bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych 

i kulturalno-rekreacyjnych dzieci. 

 System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu 

zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności 

sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Jednostkami wspierającymi rodziny                     

i system pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego wykonujące 

zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia 

dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki 

adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej. 

 Konieczność umieszczania dziecka poza rodzina najczęściej wynika z patologii 

środowiska, w którym żyje dziecko. Najczęściej występującą przyczyną w naszym powiecie 

jest choroba alkoholowa lub pijaństwo rodziców, czego następstwem bardzo często jest: 

przemoc, dezorganizacja życia rodzinnego, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. Niemal wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej pochodzą z rodzin 

żyjących w ubóstwie, które  jest powiązane z długotrwałym bezrobociem obojga rodziców, 

uzależnieniami oraz niewydolnością wychowawczą. 

  

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono pojęcie pieczy 

zastępczej i wskazano formy, w jakich jest realizowana: 

Formy rodzinne, w tym: 

1) rodziny zastępcze:  

a) rodziny zastępcze spokrewnione,  

b) rodziny zastępcze niezawodowe, 

2) rodziny zastępcze zawodowe, w tym: 

a) pełniące funkcje pogotowia rodzinnego,  

b) specjalistyczne, 

3) rodzinne domy dziecka. 

 

Formy instytucjonalne: 

a) placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym typu: 

- socjalizacyjnego, 

- interwencyjnego, 

- specjalistyczno-terapeutycznego 

- rodzinnego 

b) regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne 

c) interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

 

 Ponieważ niezwykle istotny jest skoordynowany i systematyczny rozwój pieczy 

zastępczej, konieczne jest określenie limitów nowopowstających rodzinnych form pieczy 

zastępczej.  
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 Celem programu jest wsparcie istniejących form pieczy zastępczej na terenie naszego 

powiatu, zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej pieczy zastępczej, 

organizowanie pomocy dla osób usamodzielnianych poprzez wspieranie procesu 

usamodzielnienia, jak również organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin 

zastępczych. Program oparty jest na następujących zasadach:  

1. Wzajemnej współpracy i współdziałania instytucji pomocy społecznej, organizacji 

pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych (zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą o pomocy 

społecznej), a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych uprawnionych 

lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio lub 

bezpośrednio z pracą na rzecz wspierania dziecka i rodziny.  

2. Jawności działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania 

publiczne w zakresie zapewnienia kompleksowej pomocy rodzinom objętym pieczą 

zastępczą, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania praw dzieci do 

wychowywania się w rodzinie, poprzez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia 

w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.  

 

 Program jest kontynuacją wcześniejszych działań podejmowanych przez Centrum na 

rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie braniewskim. Przedstawiony program służy 

usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań na poziomie powiatu, ustaleniu priorytetów 

i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej oraz jest podstawą do 

pozyskiwania środków finansowych w ramach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej konkursów ofert dotyczących realizacji rządowych programów 

w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, jak również do pozyskiwania 

środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadania programu 

mogą ulegać zmianom i uzupełnieniom  w sytuacji zmian ustawowych w tym obszarze 

działania. 

 „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 

2019-2021” będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 682,  z późn. zm). 

2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2018r. poz. 

995 z późn. zm.). 

3. Ustawę z dnia 24 kwietnia 2018 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.). 

4. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. 

Dz.U z 2018,poz. 998 z późn. zm.). 
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1. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła kompetencje 

w zakresie pracy z rodziną biologiczną między samorząd gminny i powiatowy. Pomoc 

rodzinie naturalnej pozostała w gestii gminy, zaś organizację pieczy zastępczej 

powierzono powiatowi. Osiągnięcie pożądanych efektów jest możliwe poprzez 

stworzenie lokalnego systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności 

w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych ukierunkowanego w swych 

działaniach na profilaktykę oraz pracę z rodziną biologiczną. Umieszczenie dziecka 

w formach pieczy zastępczej ma być ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę 

wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej. Współfinansowanie pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej należy do zadań własnych gminy. Rodziny przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą skorzystać z pomocy 

i wsparcia asystenta rodziny. 

Wykres 1. Organizacja pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

1.1 Zadania gminy  

W ramach działań profilaktycznych w gminie  ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wprowadza następujące priorytety:  

- obowiązek opracowywania przez samorządy gmin lokalnych programów wspierania 

rodzin wychowujących małoletnie dzieci,    

- konieczność stosowania wczesnej profilaktyki społecznej dla młodych rodzin,  

- środowiskowe formy opieki pozarodzinnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,   

- wprowadzenie stanowiska asystenta rodziny, który niezależnie od pracowników 

socjalnych zajmowałby się wyłącznie pracą z rodziną,  

- wprowadzenie koordynacji wszystkich instytucji i służb zobowiązanych do wspierania 

rodziny przez powołanie zespołu interdyscyplinarnego.  

 

1.2 Zadania powiatu  

 Organem odpowiedzialnym za  system zastępczej opieki jest  starosta, a  bezpośrednio 

powiatowe centrum pomocy rodzinie. Odpowiada za tworzenie i wdrażanie programów 

pomocy dziecku i rodzinie, organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

o zasięgu ponadgminnym, organizowanie opieki  w rodzinach zastępczych, zapewnienie 

wymagającym tego dzieciom z terenu powiatu opieki i wychowania w całodobowych 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych.  

Powiat finansuje: 
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- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych, wynagrodzenie zawodowych rodzin 

zastępczych, 

- pokrywa koszty utrzymania dzieci z  terenu powiatu umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych również na terenie innego 

powiatu, 

- pełne koszty utrzymania, w tym remonty i inwestycje w placówkach opiekuńczo 

wychowawczych na swoim terenie, 

- wszystkie świadczenia związane z usamodzielnianiem się pełnoletnich osób 

wychowanych w rodzinach zastępczych lub opuszczających różne instytucje 

wychowawcze. 

 Powiat sprawuje zatem w systemie opieki zastępczej  funkcje organizacyjne, wspierające, 

administracyjne i kontrolne.  

  Jednym z zadań powiatu jest opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych 

programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny 

limit rodzin zastępczych zawodowych. 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań własnych powiatu należą: 

1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 

i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia. 

3. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych 

domów dziecka i rodzin pomocowych. 

4. Prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz placówek wsparcia 

dziennego o zasięgu ponadgminnym. 

5. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka, rodzin pomocowych 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. 

6. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 

tworzenie warunków do powstawania: 

1) grup wsparcia, 

2) specjalistycznego poradnictwa. 

7. Powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-

wychowawczych. 

8. Wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

9. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych  

badań lekarskich. 

10. Prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art.46 ustawy  

11. Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. 

12. Finansowanie: 

1) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 
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interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu, 

2) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub 

regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 

3) 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. 

13. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, 

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. 

14. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art.193 

ust.8 ustawy 

 

1.2.1. Zadania  zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 

2. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej.  

3. Finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce 

zamieszkania lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę, zgodnie z 

art. 76 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 998 z późn. zm.) jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu zlecono 

realizację tego zadania. Zarządzeniem Nr 51/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku Starosty 

Braniewskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zostało wyznaczone 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie braniewskim. W związku z tym jako 

bezpośredni wykonawca zadania opracował program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-

2021. 

 

1.2.2. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

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 

kierowania rodzinnym domem dziecka, a także osób kierujących rodzinnym domem 

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.  
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7. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontariuszy.  

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z 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 sytuacji 

osobistej, rodzinnej i majątkowej 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. 

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.  

 

Organizator zatrudnia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który od stycznia 2015 

roku zgodnie z art. 77 ust.4 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie może 

mieć pod opieka łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.  

Zagadnienia pomocy dzieciom pozbawionym opieki ze strony rodziców oraz wsparcia 

rodzin niewydolnych wychowawczo PCPR w Braniewie realizuje przez Zespół ds. Pieczy 

Zastępczej i Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Społecznej. Utworzono 4 stanowiska pracy 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W zakresie obowiązków koordynatora, 

podstawowym zadaniem jest pomoc rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji 

oraz dziecku z tej rodziny poprzez:  

- poradnictwo rodzinne,  

- terapię rodzinną rozumianą jako działania psychologiczne, pedagogiczne 

i socjologiczne, mające na celu prawidłowe wypełnianie swoich zadań,  

- zapewnienie dzieciom prawidłowej opieki i wychowania poza rodziną. 

 

Podstawową zasadą pracy tutejszego Centrum wynikającą z zakresu obowiązków 

pracowników socjalnych oraz koordynatora pieczy zastępczej jest podmiotowość dziecka 

i rodziny oraz prawo dziecka do:  

- wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowania dziecka poza rodziną 
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zapewnienia mu  w miarę możliwości zgodnie z jego potrzebami opieki i wychowania 

w rodzinnych formach opieki zastępczej,  

- zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego,  

- utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną,  

- powrotu do rodziny naturalnej,  

- ochrony przed arbitralną lub bezprawna ingerencją w życie prywatne dziecka,  

- praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka,  

- traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,  

- kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy 

i wypoczynku, 

- pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,  

- dostępu do informacji,  

- wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą,  

- ochrony przed poniżającym traktowaniem i poniżaniem.   

 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła rozwiązania 

systemowe, które z założenia poprzez intensywną profilaktykę i pracę z rodziną biologiczna 

na poziomie gminy miały się przyczynić do poprawy jakości pełnienia funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez te rodziny i w konsekwencji przeciwdziałając umieszczaniu dzieci 

w pieczy zastępczej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizacja „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym 

limitem rodzin zastępczych zawodowych w Powiecie Braniewskim na lata 2016-

2018” 

 

 Zadania określone w „Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2016 – 2018” przyjętego uchwała nr XV/117/16 Rady Powiatu Braniewskiego 

z dnia 22 kwietnia 2016 r., zostały zrealizowane w zakresie określonym w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

1. Każdemu dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej zapewniono pieczę zastępczą 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo –

wychowawczych na terenie powiatu braniewskiego, jak i na terenie innych powiatów.  
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Tabela nr 1. Liczba dzieci umieszczonych w danym roku  kalendarzowym  w  pieczy 

zastępczej 

 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w 2018 roku, w tym: 

Piecza instytucjonalna 16 

Piecza rodzinna 16 

Ogółem 32 

w 2017 roku, w tym: 

Piecza instytucjonalna 15 

Piecza rodzinna  14 

Ogółem 29 

w 2016 roku, w tym: 

Piecza instytucjonalna 8 

Piecza rodzinna  7 

Ogółem 15 

w 2015 roku, w tym: 

Piecza instytucjonalna 9 

Piecza rodzinna  8 

Ogółem 17 
Żródło: opracowanie własne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 

 

2. Zatrudniono odpowiednią ilość koordynatorów, od 1 stycznia 2015r. opieką 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej objęto wszystkie funkcjonujące rodziny 

zastępcze zgodnie z wymogami ustawowymi Zgodnie z wymogami ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej 1 koordynator pieczy rodzinnej 

obejmuje wsparciem nie więcej niż 15 rodzin zastępczych. Obecne zatrudnienie 

koordynatorów pieczy rodzinnej jest zgodne z wymogami art. 77 ust.4 powyższej 

ustawy. Odpowiednia ilość koordynatorów daje możliwość dokładniejszego 

monitorowania sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz szybkiego 

reagowania na sygnały o możliwych zagrożeniach oraz właściwego wsparcia  zarówno 

dzieci jak i rodziny zastępczej, w tym: wsparciem  np. psychologicznym, objęcie 

terapią. 

3. Zapewniono rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 

szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz pomoc i wsparcie 

w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, terapię psychologiczną dla osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej.  

5. Prowadzono poradnictwo prawne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 

Każda rodzina zastępcza miała i ma możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego. 

Prawnik jest zatrudniony raz w tygodniu po 2 godziny. 

6. Prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  

W ramach prowadzonych kampanii pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze 

przeprowadzano diagnozy tych rodzin psychologiczne, pedagogiczne, rozeznanie 

środowiskowe oraz kwalifikowano do udziału w szkoleniu dla kandydatów.  

7. Organizowano szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 1 raz 

w każdym roku realizowania  programu pieczy zastępczej. Przeszkolono, w tym: 
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- w 2018 r. 6 rodzin (8 osób) na rodziny niezawodowe 

3 rodziny (6 osób)  

- w 2017r.  6 rodzin (8 osób)  rozpoczęło szkolenie, a ukończyło w roku 

następnym 

- w 2016r.  6 rodzin (10 osób), 

- w 2015 r. 3 rodziny (4 osoby). 

8. Zapewniono środki finansowe związane z pokrywaniem wydatków na utrzymanie 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych  na terenie naszego powiatu oraz 

przebywających na terenie innych powiatów.  

9. Funkcjonujące rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzina zastępcza funkcjonująca jako 

rodzinny dom dziecka otrzymywały wynagrodzenia i pozostałe świadczenia 

przysługujące zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

1 rodzina prowadząca rodzinny dom dziecka dla 8 dzieci otrzymywała również 

wsparcie w postaci zatrudnienia 1 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich.  

10.  Zapewniono środki na funkcjonowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

tj. 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: 

- 1 placówka prowadzona przez powiat dla 30 wychowanków – Powiatowy Dom 

Dziecka we Fromborku, 

- 2 placówki opiekuńczo - wychowawcze zleconych do realizacji Zgromadzeniu 

Zakonnemu Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie dla ogółem 26 wychowanków, 

- 1 placówka instytucjonalna rodzinny dom dziecka zlecono do realizacji Caritas 

Archidiecezji Warmińsko dla 8 wychowanków.  

W pieczy instytucjonalnej ogółem zapewniono  64 miejsc statutowych dla dzieci 

pochodzących z terenu powiatu braniewskiego.  

11. Zapewniono środki na pomoc pieniężną  przeznaczoną na kontynuowanie nauki, 

usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych z pieczy rodzinnej 

oraz instytucjonalnej.  

12. Pozyskiwano środki zewnętrzne na realizację programu, w tym środki rządowe, na 

podstawie art. 187 ust.1 pkt 2 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

13. W latach 2018- 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie realizowało 

programy współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Resortowego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”. 

 

14.  W 2018, 2017 i 2016 roku odbyły się następujące szkolenia zorganizowane przez 

PCPR dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 

dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z powiatu 

braniewskiego: 

- Dnia 15.06.2016r. odbyło się szkolenie pt. „ Skutki określonych postaw 

rodzicielskich”. Wzięło w nim udział 56 osób, w tym rodzice zastępczy, dyrektorzy i 

pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy ośrodków pomocy 

społecznej i PCPR, kuratorzy sądowi oraz 6 rodzin zagrożonych występowaniem 

przemocy w rodzinie wytypowane przez pracowników socjalnych. Podczas 

godzinnego szkolenia prowadzonego przez psychologa z PPP ok. 60 osób mogło 

zdobyć wiedzę z zakresu postaw rodzicielskich oraz stosowanych metod 

wychowawczych. Celem szkolenia była pedagogizacja, która sprowadzała do prelekcji 

na różne tematy, głównie omówiono styl wychowawczy stosowany wobec dziecka. 

Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznali się dogłębniej z potrzebami dziecka oraz 
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uzyskali wiedzę dot. dróg szukania pomocy w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych.  

- Dnia 20.06.2016r. odbyło się szkolenie pt.” Wpływ traumy na rozwój dziecka”, 

dedykowane dla rodzin zastępczych, wychowawców, pracowników placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których 

umieszczone są dzieci z uwagi na stosowanie przemocy w rodzinach biologicznych. 

Szkolenie to miało za cel podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zmagania 

się z problemami wychowawczymi wynikającymi z przeżytych traum dzieci oraz 

niewłaściwych metod wychowawczych stosowanych przez rodziców biologicznych. 

Rodziny zastępcze i wychowawcy w placówkach są narażeni na skutki  przemocy w 

rodzinie, jakiej zaznały dzieci. Szkolenie poprowadzone przez psychologów 

ukończyło 35 osób, w tym: 15 rodziców zastępczych, 2 prowadzących rodzinny dom 

dziecka, 12 wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 

pracowników PCPR.  

- Dnia 05 października 2016r. odbyła się otwarta powiatowa konferencja pt. 

„Zrozumieć autyzm”. Wzięło w niej udział ponad 60 osób, w tym rodzice osób z 

autyzmem, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, instruktorzy i terapeuci, 

wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele, psycholodzy i 

pedagodzy ze szkół i przedszkoli, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny 

zastępcze. Podczas spotkania przedstawicielki Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Autystycznym dokonały prezentacji terapii behawioralnej, jako skutecznej terapii 

stosowanej w przypadku osób autystycznych oraz istoty specjalistycznych usług 

opiekuńczych oferowanych przez gminy. Następnie zgromadzeni mieli okazję 

obejrzeć krótkie filmy poświęcone osobom z autyzmem oraz osobom z zespołem 

Aspergera. Zaproszeni prelegenci z placówek mieszczących się na terenie powiatu 

braniewskiego zaprezentowali ofertę instytucji poświęconą osobom z autyzmem oraz 

ich rodzinom. Konferencja zakończyła się zdefiniowaniem głównego postulatu: 

istnieje za mała oferta wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem po ukończeniu przez 

nich 24 roku życia. Ponadto w Polsce powinny powstawać domy zapewniające 

całodobową opiekę wyłącznie osobom z autyzmem dostosowane do ich potrzeb i 

umożliwiające im ciągłą terapię. 

- Dnia 20.10.2016r. odbyło się szkolenie pt. „Odpowiedzialność pracowników 

placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i jednostek pomocy społecznej 

w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka” skierowane do: 

pedagogów, psychologów ze szkół, wychowawców z placówek opiekuńczo-

wychowawczych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kadry 

kierowniczej szkół. Szkolenie poprowadzili funkcjonariusz policji Jarosław Graman i 

prawnik Piotr Puchalski. W dwugodzinnym szkoleniu uczestniczyły 43 osoby.  

- Dnia 05.11.2016r. odbyło się szkolenie pt. „ Agresja, przemoc wychowanków pieczy 

zastępczej. Praca z wychowankiem rodziny zastępczej przejawiającym zachowania 

agresywne”, które było dedykowane rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie 

powiatu braniewskiego. Uczestniczyło w nim 13 rodziców zastępczych. Tematyka 

obejmowała następujące 

zagadnienia:                                                                                     

–  złość, agresja, przemoc – definicje 

– główne teorie wyjaśniające źródło agresji 
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– identyfikowanie czynników wpływających na zachowania agresywne (rodzina, 

szkoła, grupa rówieśnicza, media) 

– czynniki chroniące przed występowaniem zachowań agresywnych (przykłady 

działań rodziców i opiekunów prowadzące do osłabiania i niwelowania zachowań 

agresywnych u dzieci) 

– deficyty w sferze społecznej, poznawczej, emocjonalnej u dziecka impulsywnego – 

plan działania wspomagający rozwój w wybranych sferach rozwoju 

– zachowania agresywne w kontekście procesu przeżywania żalu po stracie przez 

dziecko umieszczone w pieczy zastępczej 

– problemy wieku dorastania – „pyskujący nastolatek” 

- Dnia 07.12.2016r. odbyła się konferencja pt. „Wybrane metody we wspomaganiu 

rozwoju małego dziecka”. Wzięło w niej udział 10 osób, w tym rodzice zastępczy oraz 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Celem konferencji było przybliżenie 

środowiska naukowego z zakresu rozwoju dziecka oraz nabycie wiedzy dot. 

stymulowania psychofizycznego rozwoju dziecka.  

- Dnia 27.11.2017r. odbyło się szkolenie warsztatowe z zakresu przeciwdziałania 

przemocy dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych z terenu powiatu braniewskiego. Głównym celem szkolenia było 

usystematyzowanie wiedzy młodzieży na temat rodzajów przemocy oraz 

uświadomienie, że stosowanie przemocy wobec kogokolwiek jest równoznaczne z 

łamaniem prawa. Podczas warsztatów uczestnicy prezentowali własne stanowiska 

wobec stereotypowych przekonań na temat przemocy i nierówności kobiet i mężczyzn 

oraz dopasowali przejawy zachowań przemocowych do konkretnych rodzajów 

przemocy. Ćwiczenie pokazało, że młodzież potrafi klasyfikować zachowania 

przemocowe, jednakże pojęcie „zaniedbania” jako jednego z rodzajów przemocy jest 

im zupełnie obce. 

- Dnia 29.11.2017r. zorganizowano szkolenie warsztatowe pt. „Praktyczne podejście do 

problemu przemocy w rodzinie” skierowane do pracowników socjalnych, asystentów 

rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników 

pedagogicznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie warsztatów 

uczestnicy prezentowali własne stanowiska nt. stereotypowych przekonań na temat 

przemocy, a także dokonywali charakterystyki osoby stosującej przemoc oraz osoby 

doświadczającej przemocy. W drugiej części szkolenia prowadzący wyświetlili dwa 

filmy zawierające się w nurcie kampanii edukacyjnej przeciwdziałania przemocy oraz 

przedstawili metody pracy z młodzieżą (zwłaszcza wychowankami placówek 

opiekuńczo-wychowawczych) ujawniającą zachowania przemocowe – w tym 

autodestrukcyjne. 

- Dnia 28.11.2018r. odbyło się szkolenie warsztatowe pt.” Jak radzić sobie w 

wychowankiem przejawiającym zachowania agresywne” skierowane ono było do 

kadry pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego.  Głównym celem 

przeprowadzonych szkoleń było poszerzenie wiedzy osób bezpośrednio pracujących z 

dziećmi i młodzieżą nt. przyczyn zachowań agresywnych oraz doskonalenie metod 

pracy z wychowankami przejawiającymi takie zachowania.  

Dnia 08.12.2018r. odbyło się szkolenie warsztatowe pt.” Jak radzić sobie w 

wychowankiem przejawiającym zachowania agresywne” skierowane ono było do 

rodziców zastępczych, w warsztatach uczestniczyło 20 osób. Udział w szkoleniu 

poszerzył wiedzę oraz kompetencje wychowawcze uczestników, a nabyte 
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umiejętności pozwolą na nawiązywanie lepszego kontaktu i relacji z dziećmi oraz 

zrozumienie przyczyn ich zachowania.  

15.  2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w dniach 28.11.2018r. oraz 

08.12.2018r. zorganizowało dwa szkolenia pod tytułem: „Jak radzić sobie z 

wychowankiem przejawiającym zachowania agresywne?”. Odbiorcami szkoleń była 

kadra pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego oraz rodziny zastępcze. 

Szkolenia w formie warsztatowej zostały przeprowadzone przez dwóch trenerów 

psychologów. W spotkaniach wzięły udział 34 osoby, w tym wychowawcy, 

pedagodzy, pracownicy socjalni z placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzice zastępczy. Głównym celem 

przeprowadzonych szkoleń było poszerzenie wiedzy osób bezpośrednio pracujących z 

dziećmi i młodzieżą na temat przyczyn zachowań agresywnych oraz doskonalenie 

metod pracy z wychowankami przejawiającymi takie zachowania.  

2017 W dniu 31.10.2017r. Pięciu pracowników wzięło udział w szkoleniu 

organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pt. „Mądre wychowanie 

– egzekwowanie zasad, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych” prowadzone 

przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. Prowadzący szkolenie rodzaje konfliktów 

oraz je scharakteryzował, przedstawił też zasady efektywnej komunikacji jako jednego 

ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy mogli przećwiczyć techniki 

efektywnego komunikowania się. Omówione zostały też zasady mediacji rodzinnych 

oraz formy ich prowadzenia.  

Dnia 27.11.2017r. odbyło się szkolenie warsztatowe z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Odbiorcami warsztatów byli wychowankowie rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu 

braniewskiego w wieku powyżej 13 roku życia. Warsztaty zostały przeprowadzone 

przez dwóch psychologów, łącznie uczestniczyło w nich 13 osób. Głównym celem 

szkolenia było usystematyzowanie wiedzy młodzieży na temat rodzajów przemocy 

oraz uświadomienie ich, że stosowanie przemocy wobec kogokolwiek jest 

równoznaczne z łamaniem prawa.  

Dnia 29.11.2017r. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 

odbyło się szkolenie warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy pt. 

„Praktyczne podejście do problemu przemocy w rodzinie”. Odbiorcami warsztatów 

byli pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, asystenci rodziny, 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy pedagogiczni z placówek 

opiekuńczo – wychowawczych. Warsztaty zostały przeprowadzone przez dwóch 

psychologów, a łącznie uczestniczyło w nich 11 osób. Głównym celem szkolenia było 

usystematyzowanie wiedzy pracowników pomocy społecznej dotyczącej 

charakterystyki osoby stosującej przemoc oraz doświadczającej przemocy.  
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2016r. Dnia 10.06.2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako partner wzięło 

aktywny udział w kampanii społecznej pod hasłem: „Stop przemocy w rodzinie – 

Opuść ręce, przytul”. Kampania miała na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i 

ograniczenie jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w 

sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy – podnoszenie społecznej 

wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, promowanie wartości 

rodzinnych.  

16. W okresie od 1 października 2017 roku do 31.12.2018r. realizowano projekt  

dofinansowywany ze środków UE „Rodzina to nasza przyszłość”. W tej edycji 

uczestniczyły 33 rodziny biologiczne i 13 rodzin zastępczych spokrewnionych z 

dzieckiem. Rodziny uczestniczące w projekcie brały udział w interesujących 

szkoleniach, warsztatach, spotkaniach grup wsparcia czy indywidualnych spotkaniach 

ze specjalistami. Udział we wszystkich formach wsparcia wzmocnił kompetencje 

opiekuńcze i wychowawcze rodziców oraz poszerzył ich horyzonty. Rodzice nabyli 

umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, 

podnieśli poziom umiejętności komunikacyjnych oraz budowania relacji rodzinnych. 

Rodziny zastępcze spokrewnione uczestniczyły w szkoleniach: 

- trening komunikacji partnerskiej  3 dni po 8 h, 

- trening integracji emocjonalnych 3 dni po 8 h, 

- twórcze spędzanie czasu z dzieckiem  indywidualne zajęcia 2 dni po 6 h dla każdej 

rodziny,  

- grupa wsparcia 12 spotkań po 4 h, 

- trening zastępowania agresji dla dzieci powyżej 13 roku życia, 7 dzieci - 6 dni po 4 

h, 

- Poradnictwo specjalistyczne ( prawne, terapeutyczne, psychologiczne, 

pedagogiczne)  25 h dla każdej rodziny, 

- praca rozwojowa  z dziećmi- terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji   

sensorycznej,  taktylnej,   praca z deficytami dla dzieci  do 13 roku życia, 14 dzieci  

po 20 h dla każdego dziecka 

- konsultacje edukacyjno – pedagogiczne (korepetycje) dla 18 dzieci po 40 h dla 

każdego dziecka 

- wyjazd nad morze wszystkich rodzin wraz z dziećmi na 5 dni gdzie odbywały się 

zajęcia edukacyjne, zabawy integracyjne i odpoczynek. 

17. W 2017 roku 2 rodziny zastępcze niezawodowe przekształcono w rodzinę zawodową 

W 2018 roku 1 rodzina została przeszkolona pod katem uzyskania kwalifikacji do 

bycia rodzina zawodową jednak nie otrzymała warunkowo zaświadczenia 

kwalifikacyjnego – do czasu poprawienia warunków mieszkaniowych. Nie utworzono 

nowych rodzin zawodowych ani nowego rodzinnego domu dziecka, ze względu na 

brak nowych kandydatów do pełnienia tych funkcji oraz fakt, że rodziny, które 

mogłyby być przekształcone, nie posiadają we własnych zasobach odpowiedniego 

lokalu mieszkalnego.  

18. Prowadzono promocje rodzicielstwa zastępczego. W latach 2016- 2018 organizowano 

Piknik Rodzinny dla rodzin z powiatu braniewskiego  – zapraszano wszystkie rodziny  

zastępcze, organizowano różne atrakcje dla dzieci jak jazda na kucyku, motocykle, 

pokaz wozu strażackiego i policji, poczęstunek w formie ciast i napoi. Konkurs 
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plastyczny dla dzieci z pieczy zastępczej.  Zabawy i różne konkursy prowadzone przez 

animatora.  Podczas pikniku w różnorodnych formach prowadzono promocję rodzin 

zastępczych np. plakaty, broszury i informacje zachęcające do zostanie rodzina 

zastępcza.  

 

 Niniejszy Program zakłada kontynuację podjętych dotychczas założeń oraz nowe 

działania wynikające z rozeznania potrzeb w zakresie wspierania rodzin zastępczych oraz 

usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diagnoza problemów społecznych 

3.1 Rynek pracy, bezrobocie 

Powiat   braniewski   ze   stopą   bezrobocia   20,5 %    (stan na 31.05.2018 r.) znajduje 
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się na pierwszym miejscu w województwie warmińsko-mazurskim oraz w ścisłej czołówce 

krajowej, co do liczby osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w analogicznym okresie 

w województwie warmińsko-mazurskim wynosiła 10,0% (stan na 30.06.2018 r.)  a w kraju 

5,9%.   

 

 

 

 

 
 

Urząd Statystyczny w Olsztynie opublikował dane na temat bezrobocia na koniec I 

kwartału 2018 roku. Warmia i Mazury to jedyny region, w którym odnotowano jego 

dwucyfrowy poziom.  

Na koniec I kwartału 2018 roku poziom bezrobocia wyniósł na Warmii i Mazurach 

11,8 proc. To mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale jednak dużo więcej niż 

średnie bezrobocie w kraju (6,6 proc.).  Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach 
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naszego województwa  różni się  i to znacznie. W Olsztynie, które jest miastem na 

prawach powiatu –bezrobocie wyniosło tylko 4,3 proc. , a w powiecie iławskim –( 5,1 

proc.). Na północy województwa poziom bezrobocia jest najwyższy i w powiatach  

braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim i węgorzewskim przekracza 20 proc. Najgorzej 

pod tym względem jest w powiecie braniewskim, gdzie bezrobocie wyniosło 22 proc. 

 

 Wykres. Stopa bezrobocia rejestrowanego w woj. Warmińsko-Mazurskim w maju 

2018 r.  

 
 

Rozpatrywania skutków bezrobocia należy dokonywać w warunkach lokalnego rynku 

pracy, charakterystycznego dla małych miast takich jak Braniewo, Pieniężno, Frombork, czy 

specyficznych środowisk, w tym popegeerowskich.  

Powiat Braniewski jest słabo uprzemysłowiony, brakuje zakładów pracy 

zatrudniających większą liczbę pracowników. Rynek pracy jest zbyt skromny, aby znaleźli na 

nim miejsce chcący i mogący pracować mieszkańcy naszego powiatu. Analizując dane 

statystyczne zauważyć można tendencję spadku bezrobocia w okresach od wiosny do jesieni, 

wzrostu liczby osób pozostających bez pracy powyżej 6 - 12 miesięcy z powodu zakończenia 

paromiesięcznej pracy interwencyjnej, robót publicznych czy też staży. Od wielu lat jest to 

najbardziej powszechne narzędzie zmniejszania (okresowego i krótkotrwałego) poziomu 

bezrobocia w tym regionie. 

 

3.2 Ludność, demografia  

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w powiecie braniewskim mieszkało 41675 

osób , z czego 53,2 % w miastach. Niski stopień urbanizacji powoduje, że gęstość zaludnienia 
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powiatu jest znacznie niższa niż średnie w województwie i kraju, kształtuje się na poziomie 

34 osób/km2.
 

 

.  
źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie 

 

W Powiecie braniewskim 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 

2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i 

jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego 

oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.           

                                  

           W wieku produkcyjnym jest 64,3% mieszkańców powiatu, 17,3% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.                         

Powiat braniewski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu -0,19 na 1000 mieszkańców powiatu braniewskiego. W wyniku spadku tempa 

przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji (-270 w 2017 r.)  

Na terenie powiatu braniewskiego obserwuje się spadek liczby ludności. Powiat mając 

ujemny przyrost naturalny jest jednocześnie obszarem największego odpływu ludności                       

w województwie.  

 

1. Powiat braniewski w liczbach 
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1) liczba gmin: 7, w tym: 

o gmina miejska: Braniewo, 

o gminy miejsko-wiejskie: Frombork, Pieniężno, 

o gminy wiejskie: Braniewo, Lelkowo, Płoskinia, Wilczęta, 

2) w skład powiatu wchodzą 3 miasta: 

 Braniewo, Frombork, Pieniężno, 

3) liczba mieszkańców: 41 675,  

4) powierzchnia: 1 202 km2. 

2. Lokalizacja 

1) położenie geograficzne: Powiat braniewski usytuowany jest  północno-zachodniej 

części województwa warmińsko-mazurskiego. Powiat sąsiaduje  z powiatami:  

lidzbarski, elbląski i bartoszycki oraz  z Obwodem Kaliningradzkim. Północną 

granicę powiatu stanowi Zalew Wiślany. Przez powiat przepływa rzeka Pasłęka. Na 

terenie powiatu braniewskiego usytuowane są 4 rezerwaty przyrody i kilka innych 

obszarów objętych ochroną, 

2) siedziba władz powiatu: Braniewo. 

4. Diagnoza rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła kompetencje 

w zakresie pracy z rodziną biologiczną między samorząd gminny i powiatowy. Obowiązki 

te jednostki samorządu terytorialnego realizować powinny w szczególności poprzez 

współpracę z sądem i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.  

 Pomoc rodzinie naturalnej pozostała w gestii gminy, zaś organizację pieczy zastępczej 

powierzono powiatowi.  

Osiągnięcie pożądanych efektów jest możliwe poprzez stworzenie lokalnego systemu 

wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -

wychowawczych ukierunkowanego na profilaktykę oraz pracę z rodziną biologiczną.  

Umieszczenie dziecka w formach pieczy zastępczej ma być ostatecznością, po wykorzystaniu 

przez gminę wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej. Współfinansowanie 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej należy do zadań własnych gminy. Rodziny przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą skorzystać z pomocy 

asystenta rodziny. W ramach działań profilaktycznych w gminie ustawa o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej wprowadza następujące priorytety:  

1) obowiązek opracowywania przez samorządy gmin lokalnych programów wspierania  

rodzin wychowujących małoletnie dzieci,  

2) konieczność stosowania wczesnej profilaktyki społecznej dla młodych rodzin,  

3) środowiskowe formy opieki pozarodzinnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

4) zatrudnianie asystenta rodziny, który niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje 

się wyłącznie pracą z rodziną. 

   

 Wspieranie rodziny powinno opierać się na eliminowaniu sytuacji, w których dziecko 

musi opuścić rodzinę biologiczną, a tym samym na podejmowaniu działań profilaktycznych, 

poprzez współpracę różnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, w tym 

jednostek gminnych, powiatowych organizacji pozarządowych i oświatowych. Prowadzenie 

działań profilaktycznych jest formą tańszą i bardziej skuteczną. W przypadku, gdy zaistnieje 

konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, praca z rodziną biologiczną powinna 

uwzględniać działania związane z jak najszybszym powrotem dziecka do rodziny. Stąd też 

konieczne są działania zmierzające do wsparcia rodzin przeżywających trudności 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Braniewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frombork_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%99%C5%BCno_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Braniewo_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lelkowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82oskinia_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilcz%C4%99ta_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Braniewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frombork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%99%C5%BCno
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w wypełnianiu swoich funkcji, w tym poradnictwo dla rodzin, wsparcie interdyscyplinarne 

rodzin we współpracy z różnymi instytucjami, organizowanie placówek wsparcia dziennego 

dla dzieci, pomoc w formie rodzin wspierających oraz asystenta rodziny, tworzenie 

i realizacja lokalnych programów wspierających rodzinę. 

 

4.1. Diagnoza pieczy zastępczej na terenie Powiatu Braniewskiego  

Podstawową zasadą pracy tutejszego Centrum wynikającą z zakresu obowiązków 

pracowników  socjalnych  oraz koordynatorów pieczy zastępczej jest podmiotowość dziecka        

i rodziny oraz prawo dziecka do:  

- w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną biologiczną zapewnienie w miarę 

możliwości zgodnie z jego potrzebami opiekę i wychowanie w rodzinnych formach 

opieki zastępczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,  

- zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego w pieczy zastępczej, 

- utrzymywania kontaktów z rodziną biologiczną,  

- powrotu do rodziny naturalnej,  

- ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,  

- praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka,  

- traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, 

- kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy 

i wypoczynku, 

- pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, 

- dostępu do informacji,  

- wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, 

- ochrony przed poniżającym traktowaniem. 

 

 Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rodzinne formy pieczy zastępczej są 

ważnym elementem w systemie opieki nad dzieckiem. W środowiskach tych dzieci mają 

zapewnioną opiekę przez stałych opiekunów, którzy poprzez swoje działania w sposób 

naturalny uczą je pełnienia określonych ról społecznych i wprowadzają w dorosłe życie.  

 

4.2. Rodzinna Piecza Zastępcza 

 Rodzina piecza zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. W sytuacji, 

kiedy dziecko nie może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej, najlepszym 

wyjściem jest zapewnienie mu opieki rodzinnej w rodzinie zastępczej: spokrewnionej, 

niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka.  

Dziecko może pozostać w rodzinie zastępczej do osiągnięcia pełnoletności, a w przypadku 

podjęcia dalszego kształcenia –nie dłużej niż do 25 roku życia ale również, w wyniku zmiany 

sytuacji prawnej (przywrócenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej), może ustać potrzeba 

sprawowania dalszej pieczy zastępczej.  

 Jeśli rodzice biologiczni nie mogą wypełniać wobec swego dziecka funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oznacza to, że zostali trwale lub czasowo pozbawieni władzy 

rodzicielskiej albo władza ta została im ograniczona lub zawieszona. Najczęściej do rodziny 

zastępczej trafiają dzieci rodziców o ograniczonej władzy rodzicielskiej. Dzieci 

z uregulowaną sytuacja prawną w sytuacji gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej  

są kierowane do adopcji. 

 Porównanie lat 2016 –2018 pozwala na stwierdzenie, że liczba rodzin zastępczych 

i dzieci w nich umieszczonych utrzymuje się na podobnym poziomie. Istnieje jednak potrzeba 

utworzenia nowych zawodowych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka oraz 

rodzin zastępczych specjalistycznych, ponieważ od kilku lat wzrasta liczba dzieci w pieczy 
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zastępczej o szczególnych potrzebach zdrowotnych, posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności lub wskazania o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto wśród 

małoletnich umieszczanych w pieczy zastępczej większość stanowią liczne rodzeństwa (troje 

i więcej dzieci). Pozytywnym zjawiskiem, jest fakt, iż ok. 7% rocznie wszystkich dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych opuściło pieczę zastępczą z uwagi na powrót do 

rodziny biologicznej lub adopcje. Dzieci wracają do rodzin biologicznych, głównie dzięki 

współpracy pracowników różnych instytucji, w tym opiekunów zastępczych, koordynatorów, 

asystentów rodziny czy kuratorów rodzinnych. Ponadto wszystkie dzieci prawnie wolne 

są kierowane do adopcji i pozyskują własną rodzinę.  

 

 Na terenie Powiatu Braniewskiego na dzień 31.12.2018 roku funkcjonują 67 rodziny 

zastępcze, w których ogółem umieszczono 97  dzieci, w tym: 

- 4 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywa ogółem 12 dzieci,  

- 1 rodzina zawodowa prowadząca Rodzinny Dom Dziecka, w której przebywa 7 dzieci, 

- 25 rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywa 32 dzieci, 

- 37 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywa 46 dzieci, 
 

4.3. Pomoc instytucjonalna 

 Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) placówki opiekuńczo-wychowawczej, w tym typu:  

- socjalizacyjnego, 

- interwencyjnego, 

- specjalistyczno-terapeutycznego, 

- rodzinnego, 

 2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, 

 3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

 

Na terenie Powiatu Braniewskiego funkcjonują cztery całodobowe placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, w tym  trzy  niepubliczne, z których jedna jest typu rodzinnego:  

- Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku (30 miejsc statutowych), 

- placówka niepubliczna prowadzona przez Katolicki Ośrodek Wsparcia Dzieci 

Młodzieży powadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny 

w Braniewie  (12 miejsc statutowych), 

- placówka niepubliczna prowadzona przez Katolicki Ośrodek Wsparcia Dzieci 

Młodzieży powadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny 

w Braniewie  (14 miejsc statutowych), 

- placówka niepubliczna Rodzinny Dom Dziecka w Braniewie prowadzony przez 

Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (8 miejsc statutowych).  

 

 Na  dzień 31.12.2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ogółem 

przebywało  60 dzieci, w tym w placówkach socjalizacyjnych 52 dzieci, a w formie rodzinnej 

8 dzieci. Dzieci pochodzące z terenu naszego powiatu nie umieszczano w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, wszystkie dzieci umieszczano na 

terenie naszego powiatu.  

 

Tabela nr 1. Liczba dzieci przebywająca w pieczy zastępczej ( rodziny zastępcze, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze) na terenie powiatu braniewskiego 
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Lp. Wyszczególnienie Liczba dzieci 

objętych 

pieczą 

zastępczą 

wg.  stanu na 

dzień 

31.12.2018r. 

W tym, (z liczby w kolumnie 

3) liczba dzieci objętych 

pieczą w formie 

W tym, ogółem liczba dzieci 

skierowanych do objęcia 

pieczą zastępczą w roku 

rodzinnej instytucjonalnej 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem Powiat 

Braniewski, 

w tym: 

157 97 60 15 19 29 32 

1.  Miasto Braniewo 60 40 20 6 6 11 10 

2 Gmina Braniewo 21 12 9 1 5 0 10 

3. Miasto i Gmina 

Pieniężno 

12 4 8 1 1 0 4 

4. Miasto i Gmina 

Frombork 

15 11 4 0 5 6 2 

5. Gmina Lelkowo 16 9 7 6 0 4 2 

6. Gmina Płoskinia 14 12 2 1 2 3 3 

7. Gmina Wilczęta 19 9 10 0 0 5 2 

Żródło: opracowanie własne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 

1)  W tym 2 dzieci umieszczonych na terenie Powiatu Braniewskiego z innych Powiatów. 
2) W tym 1 dziecko umieszczone na terenie Powiatu Braniewskiego z innych Powiatów. 
3)  W tym 1 dziecko umieszczone na terenie Powiatu Braniewskiego z innego Powiatu 
 4  

W naszym powiecie liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej na przestrzeni ostatnich 

lat zwieksza sie systematycznie, a w stosunku do 2015 roku nastapił wzrost o 213%. 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2. Okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej na dzień 31.12.2018r.  

 

Wyszczególnienie  Liczba dzieci przebywających w pieczy zastepczej 
ogółem do 3 m-

cy 

powyżej 

3 do 6 m-

cy 

powyżej 

6 do 12 

m-cy 

powyże

j 1 roku 

do  2 lat 

powyżej 

2 lat do 

3 m-cy 

powyżej 

3 lat 

Rodziny zastepcze, w tym: 

 

97 5 5 9 6 13 59 

1 Rodziny zastepcze 

spokrewnione 

46 5 2 4 2 5 28 

2 Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

32 0 2 3 2 4 21 

3 Rodziny zastępcze 

zawodowe 

12 0 1 1 1 2 7 

4 Rodzinny dom dziecka 7 0 0 1 1 2 3 
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Placówki opiekuńczo-

wychowawcze, z tego 

pełniace funkcje: 

60 1 11 1 12 3 32 

1 socjalizacyjną 52 1 11 1 12 2 25 

2 rodzinną  8 0 0 0 0 1 7 

 Żródło: opracowanie własne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 

  

Ponad 60 % dzieci przebywa w rodzinach zastępczej ponad 3 lata, a 13,4% od 2 do 3 lat. W 

instytucjonalnej pieczy zastępczej 53,3 %  dzieci przebywa w placówce opiekuńczo-

wychowawczej ponad 3 lata, a powyżej 1 roku,  ale nie dłużej niż 2 lata – 20%. 

 

Tabela nr 3. Rodzinna piecza zastępcza w powiecie braniewskim w latach 2012-2015 

 2018 2017 2016 2015 

Ogółem liczba rodzin zastępczych w 

tym: 

67 61 61 63 

- rodzina zastępcza spokrewniona, 

 

37 34 34 38 

- rodzina zastępcza niezawodowa 25 22 24 22 

- rodzina zawodowa 

 

4 4 2 2 

- rodzinny dom dziecka / rodzina 

wielodzietna  

1 1 1 1 

Liczba dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej, w tym: 

97 97 82 89 

-  posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności 

16 15 10 18 

Żródło: opracowanie własne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 

 Z roku na rok zwiększa się ogólna liczba rodzin zastępczych w skali ostatnich 4 lat o 

103%. 

W stosunku do dzieci, których rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej  są wszczynane 

procedury adopcyjne. Największe szanse na znalezienie rodziny adopcyjnej  maja dzieci 

wolne prawnie w wieku do 4-5 lat.   

Tabela nr 4. Liczba dzieci, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą w powiecie 

braniewskim w latach 2016-2018 

Dzieci, które opuściły rodzinna piecze zastępczą  

(do 18 roku życia ) 

Dzieci, które opuściły instytucjonalną 

pieczę zastępczą (do 18 roku życia ) 

Ogółem , dzieci które 

opuściły pieczę zastępczą, 

w tym:  

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

10 9 8 8 0 2 

Powróciły do rodziny 

naturalnej 

2 2 1 6 0 2 

Umieszczone w innej formie 

pieczy zastepczej 

1 1 3 2 0 0 

Przekazane do adopcji 7 5 4 0 0 0 

Umieszczone w 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

1 1 0 0 0 0 

Inny powód 0 0 0 0 0 0 

Osoby pełnoletnie, które opuściły rodzinna pieczę 

zastępczą  

Osoby pełnoletnie, które opuściły 

instytucjonalną pieczę zastępczą 



„Powiatowy program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Braniewskim na lata 2019-2021” 

26 
 

Ogółem , dzieci które 

zostały usamodzielnione, 

opuściły pieczę zastępczą, 

w tym: 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

6 3 7 9 12 11 

powróciły do rodziny 

naturalnej  

0 0 0 2 0 0 

Założyły własne 

gospodarstwa domowe 

6 3 7 6 12 11 

inne 0 0 0 1 0 0 
Żródło: opracowanie własne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 

 Najwięcej dzieci opuszcza pieczę zastępczą z powodu ukończenia pełnoletności                        

i rozpoczęcia procedury usamodzielniania. Trochę więcej dzieci (do 18 roku życia)  niż 

w  latach poprzednich powraca do rodzin biologicznych na wniosek rodziców sąd rodzinny po 

wydaje stosowne postanowienie. 

 

Środki finansowe przeznaczone na pieczę zastępczą 

Źródłem finansowania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Braniewie w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są środki 

finansowe pochodzące: 

- z budżetu powiatu braniewskiego, 

- z budżetu państwa zgodnie z art.187 ust.1 pkt.2 (ministra właściwego ds. rodziny), 

- z budżetu samorządów gminnych, zgodnie z art. 191 ust.9 i 10 ustawy, 

- z budżetów innych powiatów , zgodnie z art.191.ust.4 ustawy, 

 

 Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego 

funkcjonujące na terenie powiatu braniewskiego finansowane są głównie z budżetu powiatu 

braniewskiego. Wysokość środków w poszczególnych latach uzależniona była od liczby 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  oraz liczby świadczeń dla usamodzielnianych 

wychowanków. 

 

Przedstawiony poniżej projekt budżetu przedstawia zaplanowane wydatki na realizację pieczy 

zastępczej  w 2019 roku 

Rodzaj wydatku 2019 r. 

Rodziny zastępcze  

1. Wydatki PCPR, środki własne powiatu, wtym:  

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich 

rodzin zastępczych zawodowych,  

- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i pochodne od nich 

osoby zatrudnionej jako pomoc przy sprawowaniu opieki i 

przy pracach gospodarczych w rodzinie zastępczej  

208.855,00 zł 

 

  36.191,00 zł 

świadczenia społeczne, w tym dodatek wychowawczy  1 481 384,00 zł 

wydatki za dzieci przebywające w innych powiatach      86 289,00 zł 

szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze       12 500,00 zł 

wynagrodzenie dla specjalistów (psycholog, pedagog) 

badanie predyspozycji do bycia rodzina zastępczą 

      12 750,00 zł 



„Powiatowy program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Braniewskim na lata 2019-2021” 

27 
 

prowadzenie Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych         3.120,00 zł 

szkolenia dla rodzin zastępczych już istniejących          2 200,00 zł 

poradnictwo, terapia psychologiczna rodzin zastępczych i 

dzieci w nich przebywających 

17 500,00 zł 

poradnictwo prawne 9 240,00zł 

2. Środki finansowe pozyskane z budżetu państwa budżetu 

państwa  

 

dodatek wychowawczy 500+ 486 000,00 zł 

Program Dobry Start – wyprawka do szkoły 44 640,00 zł 

Wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i pochodne 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

174 433,00 zł 

Placówki opiekuńczo –wychowawcze  

1. Wydatki PCPR, środki własne powiatu, w tym:  232 780,00 zł 

kontynuacja nauki    98 880,00 zł 

usamodzielnienia    102 352,00 zł 

zagospodarowania      31 540,00 zł 

dodatek wychowawczy 500+  30.000,00 zł 

wydatki na dzieci przebywające w innych powiatach  968 940,00 zł 

2. Wydatki powiatu  

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza „ Słoneczne 

Wzgórze” we Fromborku 

1 649 742 zł w tym: 170 000 zł. na 

dostosowanie placówki do obowiązujących 

standardów, 17.410 zł na składki zdrowotne z 

budżetu państwa  
Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w 

Braniewie 

773 682,00 zł 

Caritas Archidiecezji Warmińskiej Rodzinny Dom Dziecka 195 25,00 zł 

 

 

 

 

Wnioski z diagnozy pieczy zastępczej:  

 

1. Zbyt wolny wzrost liczby rodzin zastępczych zawodowych.  

2. Brak  rodziny pełniącej rolę pogotowia rodzinnego.  

3. Trudności z pozyskaniem i skierowaniem na odpowiednie szkolenie dla 

kandydatów na rodzinę zastępcza  specjalistyczną.  

4. Następuje systematyczny wzrost nakładów na pieczę zastępczą, ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzicielstwa zastępczego. 

5. Zapewnienie przez Powiat środków na wypłatę świadczeń obligatoryjnych 

i  fakultatywnych.  

6. Zapewnienie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej diagnozy 

psychologicznej,  dla wszystkich dzieci oraz konsultacji psychologicznych.  
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7. Zapewnienie wszystkim rodzinom zastępczym diagnozy psychologicznej, 

pedagogicznej w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

8. Zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich 

kompetencji oraz wsparcia specjalistycznego (prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne).  

9. Zbyt mała liczba miejsc interwencyjnych.  

10. Brak placówki typu specjalistyczno-terapeutycznego dla dzieci 

z  niepełnosprawnością intelektualną lub miejsc dla takich dzieci.  

11. Nie wszystkie rodziny zastępcze starają się umożliwić dzieciom kontakt z ich 

rodzinami biologicznymi.  

12. Mało skuteczna praca lub jej zupełny brak ośrodków pomocy społecznych 

z  rodziną biologiczną w celu powrotu dziecka z pieczy zastępczej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Roczne limity powstających rodzinnych form pieczy zastępczej 

 

 Biorąc pod uwagę art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, dotyczący konieczności określenia limitów dotyczących tworzenia rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka zakłada się następujący plan zawierania umów 

z rodzinami zastępczymi z podziałem na poszczególne lata. 

Poniższa tabela określa liczbę rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka, które 

planuje się utworzyć w kolejnych latach. Jednocześnie należy podkreślić, że założone limity 

mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb, zmieniającej się sytuacji oraz 

posiadanych środków finansowych. 

Rok 2019 
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Pogotowie rodzinne - 

Rodzinny dom dziecka  1 

Rodziny zastępcze zawodowe 1 

Rodziny niezawodowe przekształcone w  zawodowe - 

Rok 2020 

Pogotowie rodzinne 1 

Rodzinny dom dziecka - 

Rodziny zastępcze zawodowe 1 

Rodziny niezawodowe przekształcone w zawodowe 1 

Rok 2021 

Pogotowie rodzinne - 

Rodzinny dom dziecka 1 

Rodziny zastępcze zawodowe 2 

Rodziny niezawodowe przekształcone w zawodowe 1 

 W dalszej części programu znajduje się harmonogram dotyczący realizowania 

poszczególnych działań z zakresu organizowania pieczy zastępczej. 

6. Planowane działania 

W ramach realizowanego programu przewidziano realizację następujących zadania:  

1. Dostosowanie standardów instytucjonalnej pieczy zastępczej do obowiązujących 

ustawowych wymogów.- dostosowanie placówki Powiatowego Domu Dziecka we 

Fromborku oraz Katolickiego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie. 

2. Promocja rodzinnych form pieczy zastępczej – naszym zamierzeniem jest 

zorganizowanie profesjonalnej kampanii z wykorzystaniem różnorodnych platform  

medialnych i społecznościowych, zmiana dotychczasowej narracji prowadzanie 

kampanii poprzez wprowadzenie technik nowoczesnego marketingu. Celem jest 
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pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.  

3. Specjalistyczne szkolenia dla rodziców zastępczych - mają na celu podniesienie 

kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych, wspieranie ich 

w pełnieniu ról rodzicielskich i wychowawczych, dostarczanie wiedzy i umiejętności 

w zakresie opieki i wychowywania dzieci, pomaganie w prowadzeniu mediacji 

w sytuacjach konfliktowych, rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz udzielanie 

pomocy rodzinom w zakresie budowania prawidłowej więzi emocjonalnej, a także 

dostarczenie wsparcia w przygotowywaniu wychowanków do usamodzielnienia.  

4. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne  oraz 

indywidualne terapie psychologiczne – udzielane jest rodzinom zastępczym, 

wychowankom pieczy rodzinnej oraz rodzicom biologicznym dzieci, które przebywają 

w pieczy zastępczej w celu rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

Poradnictwo odbywa się w formie bezpłatnych indywidualnych spotkań, w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.  

5. Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków – w ramach działań 

wspierających usamodzielnianych wychowanków, udzielanie specjalistycznej pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej i prawnej oraz poprawę ich sytuacji bytowej poprzez 

udzielenie pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Opracowanie 

informatora dotyczącego procesu usamodzielnienia zarówno dla wychowanka jak i dla 

opiekuna usamodzielnianej osoby. 

6. Szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych – dzięki prowadzonej kampanii 

propagującej idee rodzicielstwa zastępczego, po pozyskaniu grupy osób 

zdecydowanych na podjęcie opieki nad dziećmi wymagającymi takiej formy wsparcia, 

będą przeprowadzane szkolenia, których ilość i częstotliwość będzie uzależniona od 

liczby kandydatów. 

7. Kontynuowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy rodzinnej - zgodnie z wymogami 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

7. Założenia, cele i kierunki działania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2019-2021.  

 

Głównym celem realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiatu 

braniewskiego w latach 2019 – 2021” jest zorganizowanie efektywnego systemu wsparcia nad 

rodziną i dzieckiem. Cel ten rozwinięty został o cztery cele szczegółowe, które wskazują na 

główne obszary działań w obrębie zadań wynikających z pieczy zastępczej. 

Dziecku, któremu rodzina naturalna nie może zapewnić bezpośredniej opieki i wychowania 

należy zorganizować opiekę zastępczą. Szansą wzrastania dziecka w warunkach zbliżonych 
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do naturalnych są rodziny zastępcze. Obecne rozwiązania ustawowe kładą nacisk na 

rozwijanie rodzinnych zastępczych form opieki oraz kompleksową pracę z rodziną 

biologiczną na rzecz powrotu dziecka do domu. Pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej oraz wspieranie tych rodzin zastępczych, które już funkcjonują przyczyni 

się w znacznym stopniu do wzmocnienia obecnego systemu pieczy zastępczej w powiecie 

braniewskim. Ponadto istnieje konieczność by w zintegrowanym systemie opieki nad 

dzieckiem i rodziną uwzględnić działania mające na celu przygotowanie wychowanków do 

samodzielnego życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej i rodziny 

zastępczej. W czasie pobytu w pieczy zastępczej, wychowanek powinien nabyć odpowiednie 

umiejętności i wiedzę niezbędną do wejścia w dorosłe życie i samodzielnego funkcjonowania. 

Przygotowanie wychowanków do samodzielnego, dorosłego życia powinno w przyszłości 

zapobiec ich społecznemu wykluczeniu. Ważną kwestią jest również pomoc osobom 

usamodzielnianym opuszczającym różne formy pieczy zastępczej, poprzez umożliwienie 

zakwaterowania w mieszkaniu chronionym, do czasu pozyskania własnego lokalu 

mieszkalnego, jak również pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, kierowanie do PUP, 

umożliwienie odbycia staży zawodowych, uczestnictwo w kursach podnoszących 

kwalifikacje itp. 

 Założono, że realizacja polityki prorodzinnej przyniesie lepsze efekty, jeżeli będzie 

miała charakter systemowy i zintegrowany, z udziałem wielu podmiotów działających na 

rzecz rodziny, w szczególności samorządów lokalnych, Kościoła Katolickiego, innych 

kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.  

Opracowując i tworząc system opieki nad dzieckiem i rodziną szczególnie istotne jest 

włączenie wszystkich podmiotów działających w środowisku lokalnym wspierających 

i wspomagających dziecko i rodzinę , poprzez wzmacnianie rodziny w wypełnianiu jej funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, organizowanie pomocy instytucjonalnej w sytuacjach 

kryzysowych, współpraca instytucji funkcjonujących w sferze wsparcia rodziny, wysoki 

standard usług.  

 

 

 

Założenia programowe: 

 

1. Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki i wychowania w rodzinie naturalnej 

warunków do prawidłowego rozwoju poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej, 

przy jednoczesnym wsparciu rodziny biologicznej do czasu wyeliminowania 

dysfunkcji.  

2. Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych, w tym 

poprzez organizację grup wsparcia i szkoleń.  

3. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 
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4. Zapewnienie wsparcia dla osób usamodzielnianych. 

5. Przyznawanie rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom świadczeń 

wynikających z przepisów prawa.  

6. Określenie przez powiat corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych 

Wyszczególniono następujący cel strategiczny:                                                      

Tworzenie warunków do efektywnego rozwoju pieczy zastępczej, a także 

pomoc rodzinom zastępczym i ich wychowankom. 

Cele szczegółowe:  

 

1. Promocja i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 

2. Wsparcie dla rodzin zastępczych oraz ich wychowanków z terenu powiatu 

braniewskiego.  

3. Utrzymanie poziomu świadczonych usług w zakresie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

4. Wspieranie procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w celu przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu 

5. Wspieranie i wzmacnianie więzi z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

  

Poniżej przedstawiono szczegółowe cele wynikające z celu głównego.  

 

 

PROMOCJA I ROZWÓJ RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Zadanie Działania/realizacja Wskaźniki 

Podnoszenie poziomu 

wiedzy społeczeństwa na 

temat rodzicielstwa 

zastępczego.   

konferencje ulotki, broszur liczba uczestników; liczba 

materiałów reklamowych 

Propagowanie idei 

rodzicielstwa zastępczego, 

organizowanie kampanii 

społecznych. 

materiały promujące np.: 

plakaty, ulotki, artykuły w 

prasie, audycje radiowe 

liczba materiałów 

propagujących 

Pozyskiwanie kandydatów 

na zawodowe rodziny 

zastępcze. 

ogłoszenia w mediach, 

propagowanie zawodowej 

formy pieczy zastępczej 

wśród niezawodowych 

rodzin zastępczych, 

zgłoszenie w PUP 

liczba ogłoszeń, liczba 

kandydatów 
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Prowadzenie szkoleń dla 

kandydatów do pełnienia 

funkcji rodzin zastępczych 

szkolenia liczba uczestników 

WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ ICH WYCHOWANKÓW Z 

TERENU POWIATU BRANIEWSKIEGO 

Prowadzenie grupy 

wsparcia, a także 

organizowanie spotkań 

integracyjnych, dla rodzin 

zastępczych, dających 

możliwość wymiany 

doświadczeń, poglądów i 

integracji. 

festyny, spotkania 

integracyjne, grupy 

wsparcia 

liczba uczestników objętych 

wsparciem 

Możliwość skorzystania 

przez rodziny zastępcze i  

prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz ich 

wychowanków z 

bezpłatnego, 

specjalistycznego 

poradnictwa: prawnego, 

psychologicznego i 

pedagogicznego 

poradnictwo 

specjalistyczne, konsultacje, 

porady, terapie 

liczba udzielonych porad, 

konsultacji, terapii 

Organizowanie obchodów 

Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego oraz festynu z 

okazji Powiatowych Dni 

Rodziny  

festyny, imprezy 

okolicznościowe  

 

liczba imprez, artykuły 

prasowe 

Objęcie rodzin zastępczych 

opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej 

wsparcie koordynatora liczba rodzin objętych 

opieką koordynator 

Wdrażanie innowacyjnych 

metod  pracy z 

usamodzielnianymi 

wychowankami pieczy 

zastępczej oraz dziećmi 

sprawiającymi problemy 

wychowawcze. 

Koordynatorzy pieczy 

rodzinnej PCPR w 

Braniewie, pedagodzy 

szkolni, kuratorzy sądowi. 

Liczba wdrożonych 

innowacyjnych metod 

Prowadzenie ocen sytuacji 

dzieci w rodzinach 

zastępczych i 

funkcjonowania rodziny. 

przeprowadzenie ocen liczba przeprowadzonych 

ocen 

Przyznawanie rodzinom wypłata ustawowych wypłacona kwota 
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zastępczym ustawowych 

świadczeń. 

świadczeń 

Organizowanie szkoleń 

doskonalących kompetencje 

wychowawcze i opiekuńcze 

dla istniejących rodzin 

zastępczych 

szkolenia, warsztaty liczba uczestników 

UTRZYMANIE POZIOMU ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE 

INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Prowadzenie placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych w formie 

zadania własnego i 

zleconego 

Dostosowanie standardów 

wszystkich placówek do 

obowiązujących zgodnie z 

ustawą o wspieraniu rodziny 

i pieczy zastępczej. 

liczba placówek 

dostosowanych do 

obowiązujących standardów 

Utworzenie w budynku 

Powiatowego Domu 

Dziecka we Fromborku – 

dodatkowej placówki co 

najmniej 12 miejsc 

statutowych 

Utworzenie nowej placówki podział administracyjny 

budynku, wypowiedzenie 

lokalu dla obecnego 

użytkownika 

Stałe monitorowanie 

zachodzących procesów i 

podejmowanie inicjatywy w 

celu wprowadzania zmian w 

funkcjonowaniu placówek 

kontrole wewnętrzne, udział 

w zespołach dot. oceny 

sytuacji wychowanków 

liczba kontrolowanych 

placówek, 

 liczba ocen sytuacji 

wychowanków 

Systematyczne szkolenie 

kadr w zakresie 

wprowadzania 

nowoczesnych, 

specjalistycznych i 

dostosowanych do 

zachodzących zmian form 

pracy z dzieckiem i rodziną. 

udostępnianie informacji o 

szkoleniach, konferencjach 

liczba osób uczestniczących 

w szkoleniach itp. 

Wprowadzanie 

innowacyjnych form pracy z 

dzieckiem i rodziną. 

zacieśnienie współpracy 

między instytucjami 

tworzącymi system 

liczba wprowadzonych 

rozwiązań 

WSPIERANIE PROCESU USAMODZIELNIENIA DLA WYCHOWANKÓW 

OPUSZCZAJĄCYCH PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I 

RODZINY ZASTĘPCZE W CELU PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU 

Wsparcie rzeczowe i 

finansowe. 

prowadzenie postępowań i 

rozpatrywanie wniosków 

liczba wydanych decyzji 

Tworzenie grup wsparcia. prowadzenie grup wsparcia liczba uczestników, liczba 
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dla rodzin zawodowych, 

niezawodowych i 

spokrewnionych 

odbytych spotkań 

Objęcie pomocą 

pedagogiczną, 

psychologiczną, prawną, 

socjalną, doradztwem 

zawodowym - w celu 

wyrównania szans 

wchodzenia w dorosłe życie 

usamodzielnionym 

wychowankom. 

Udział w proponowanym 

wsparciu i szkoleniach 

udział w projekcie „Rodzina 

To Nasza Przyszłość” 

liczba wychowanków 

korzystających ze wsparcia 

Monitorowanie 

indywidualnych programów 

usamodzielnienia (IPU) 

współtworzenie (IPU), 

współpraca z opiekunami 

usamodzielnienia, pomoc w 

realizacji 

liczba realizowanych IPU 

Pomoc w pozyskiwaniu 

mieszkań dla osób 

usamodzielnianych. 

Pomoc w remoncie 

mieszkania do którego 

wychowanek wraca  

Pisma o objecie wsparciem 

usamodzielnianej osoby ze 

strony gminy i przydział 

mieszkania socjalnego 

komunalnego 

Liczba wychowanków która 

otrzymała mieszkania 

socjalne/komunalne 

WSPIERANIE I WZMACNIANIE WIĘZI Z RODZINĄ BIOLOGICZNĄ DZIECI 

UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I PLACÓWKACH 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

Współpraca z asystentami i 

pracownikami socjalnymi 

rodzin biologicznych dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej. 

zapraszanie pracowników 

socjalnych i asystentów 

rodziny na ocenę sytuacji 

dziecka, udział asystenta 

rodziny w opracowaniu 

planu pomocy dziecku 

liczba rodzin biologicznych 

współpracujących z 

asystentem , udział 

pracowników socjalnych i 

asystentów w ocenach 

Spotkania dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej z rodzinami 

biologicznymi. 

spotkania małoletnich z 

rodzinami 

liczba spotkań 

Grupy edukacyjne dla 

rodziców biologicznych 

udział rodziców w 

warsztatach 

organizowanych przez 

Centrum lub Poradnię 

Psychologiczno- 

Pedagogiczną 

liczba uczestników 
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8. Priorytety programu  

1. Upowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego 

na terenie Powiatu Braniewskiego.  

2. Dostosowanie standardów wszystkich placówek do obowiązujących zgodnie z ustawą 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

3. Ścisła współpraca z ośrodkami pomocy społecznej zobligowanymi do podejmowania 

działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom pozbawionym 

właściwej opieki rodziców biologicznych. 

4.  Rozwijanie form wsparcia dla rodzin zastępczych. Kompleksowa pomoc dziecku. 

Organizowanie integracyjnych festynów/imprez propagujących ideę rodzicielstwa 

zastępczego. 

5.  Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszury, ulotki, plakaty) wśród 

lokalnej społeczności powiatowej, gminnej, w zakładach pracy, szkołach uczelniach 

wyższych itp.  

6. Organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych dot. tematyki pieczy zastępczej 

na terenie Powiatu Braniewskiego. 

7.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi promującymi ideę rodzicielstwa 

zastępczego. 

8. Usprawnienie i przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy instytucjami poprzez 

nowo utworzoną stronę internetową oraz zamieszenie informacji i ogłoszeń na temat 

naboru kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych.  

 

9. Wskaźniki realizacji programu  

1. Liczba rodzin objętych oddziaływaniami terapeutycznymi.  

2. Liczba szkoleń i warsztatów.  

3. Ilość specjalistycznych porad udzielonych rodzinom, ilość usług profilaktyczno – 

wspierających skierowanych do rodzin zastępczych.  

4. Ilość utworzonych rodzin zastępczych.  

5. Ilość utworzonych mieszkań chronionych i mieszkań usamodzielnienia.  

6. Liczba imprez okolicznościowych, pikników integracyjnych promujących ideę 

rodzicielstwa zastępczego.  

7. Liczba przeprowadzonych szkoleń dla rodzin zastępczych. 

8. Liczba utworzonych grup wsparcia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich 

wychowanków.  

9. Ilość dzieci korzystających z zorganizowanych wypoczynków letnich i zimowych  

10. Liczba instytucji i osób zaangażowanych w realizację kampanii promującej ideę 

rodzicielstwa zastępczego.  

11. Ilość rozpowszechnionych na terenie powiatu ulotek i broszur profilaktyczno-

informacyjnych dotyczących pieczy zastępczej.  

12. Liczba wydanych informatorów. 

13. Ilość artykułów i informacji dot. pieczy zastępczej umieszczonych w prasie lokalnej 

oraz na stronie internetowej.  
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10. Adresaci programu 

Wszelkie cele i działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego programu mają 

służyć poprawie sytuacji rodzin biologicznych i zastępczych oraz wychowujących się w nich 

dzieci.  

Program adresowany jest w szczególności do: 

1. rodziców i opiekunów prawnych; 

2. rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających;  

3. dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy;  

4. kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i pomocowej; 

5. wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny 

zastępcze. 

 
11. Realizatorzy programu   

Głównym realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które 

Zarządzeniem Nr 51/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku Starosty Braniewskiego zostało 

wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie braniewskim.  

 

 

12. Partnerzy programu  

Dla osiągnięcia zamierzonego celu programu i realizacji zaplanowanych kierunków działań 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracować będzie z:  

1. Administracją samorządowa;  

2. Ośrodkami pomocy społecznej; 

3. Powiatowym Urzędem Pracy  

4. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;  

5. Szkołami;  

6. Samorządem Województwa, Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej, 

Urzędem Marszałkowskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej;  

7. Sądem rodzinnym, kuratorami zawodowymi i społecznymi;  

8. Ośrodkami adopcyjnymi;  

9. Policją;  

10. Organizacjami pozarządowymi; 

11. Służbą zdrowia; 

12. Wolontariuszami;  

13. Sponsorami;  

14. Lokalnymi mediami. 

 

13. Monitoring i ewaluacja 

 Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim będzie podlegał 

monitoringowi i ewaluacji. Podstawowym kryterium dokonania oceny będą wskaźniki 

realizacji zadań. Wskaźniki ujęte w priorytetach mają charakter jakościowy i bezpośrednio 

odnoszą się do oczekiwanych efektów zadań. Ich spełnienie będzie równoznaczne                            

z wypełnieniem działania, o którym mowa w priorytecie. Dane potrzebne do monitorowania 
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będą zbierane na bieżąco przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, 

realizujące zadania. 

 Monitorowanie „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Braniewskim na lata 2019–2021” odbywać się będzie na podstawie sporządzanej 

sprawozdawczości z wykonania zadań oraz analizy zbieranych informacji nt. realizacji 

działań ujętych w Programie. Informacje te przedkładane będą Zarządowi Powiatu 

w corocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Braniewie. Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w zależności od 

pojawiających się potrzeb. 

 

14. Miejsce i czas realizacji 

 

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 będzie 

realizowany na terenie Powiatu Braniewskiego. Wdrażanie programu rozpocznie się po jego 

uchwaleniu i będzie kontynuowane do 2021 roku włącznie. Zadania zaplanowane do 

realizacji w ramach programu będą wdrażane w formie ciągłej.  

15. Źródła finansowania 

 

 Źródłem finansowania „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2019-2021” będą środki finansowe: 

 z budżetu Powiatu Braniewskiego,  

 z dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł – w ramach 

dotacji oraz grantów projektowych w ramach funduszy europejskich, środków 

pochodzących z sektora NGO i innych.  

Zgodnie z zapisami ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje 

celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań 

systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% 

wydatków przeznaczonych na realizację zadania. 

 

Podsumowanie  

 Dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędne jest zapewnienie mu opieki w rodzinie 

naturalnej lub stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju i wychowania. Podejmowane 

działania pozwolą jak najdłużej funkcjonować dziecku w środowisku rodzinnym. Będzie to 

możliwe dzięki specjalistycznemu poradnictwu i rozwojowi sieci placówek wsparcia 

dziennego oraz wsparciu finansowemu pozwalającemu na wyjście z sytuacji kryzysowej.  

 Dzieci, które zostały pozbawione właściwej opieki i wychowania w rodzinie 

biologicznej, zostaną przyjęte do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Należy 

dążyć do skracania okresów pobytu dzieci w zastępczej formie opieki na rzecz powrotu                    

do rodzin biologicznych. W tym celu niezbędny jest rozwinięty system wsparcia 
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środowiskowego wraz z pomocą terapeutyczną, materialną i socjalną przeznaczoną dla rodzin 

dysfunkcyjnych, z wczesną interwencją zespołów składających się z profesjonalistów 

(pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, pedagog szkolny, kurator zawodowy, policjant, 

lekarz).  

Aby wyżej wymienione cele były prawidłowo realizowane należy stworzyć sprawnie 

funkcjonujący system współpracy i komunikacji pomiędzy organizacjami i instytucjami 

świadczącymi pomoc rodzinie i dziecku na terenie Powiatu Braniewskiego. Koordynatorem 

tego działania od 2012 jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje cele 

zawarte w niniejszym Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej, oraz Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Braniewie Braniewskim.  

W lokalnym systemie działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych należy brać pod uwagę udział również inne podmioty i instytucje.  

Założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, które nie zostaną 

zrealizowane w latach 2019 – 2021, będą uwzględnione w kolejnym programie. 

 


