Nowy Tomyśl, dnia 2020-01-27

SPRAWOZDANIE

z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ZESPÓŁ DO SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1111 ze zm.).
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności

zapewnienia dziecku opieki

i wychowania przez rodziców.
Na

terenie

powiatu

nowotomyskiego

rodzinna

piecza

zastępcza

sprawowana

jest

w następujących formach:

Na terenie powiatu nowotomyskiego w roku 2019 funkcjonowało 49 rodzin zastępczych oraz
1 rodzinny dom dziecka (w liczbie ujęto rodziny którym wypłacano świadczenia pieniężne po
ukończeniu przez dziecko 18 roku życia), w których opiekę znalazło 83 dzieci.
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CZĘŚĆ I – DANE STATYSTYCZNE DOT. PIECZY ZASTĘPCZEJ
Tab. 1. Piecza zastępcza w roku 2019.

Gmina
Liczba
rodzin
Liczba
dzieci

Nowy

Opalenica Zbąszyń

Lwówek

Kuślin

Miedzichowo Razem

19

8

13

1

7

2

50

31

14

14

7

12

5

83

Tomyśl

*3 dzieci w 2019 roku zmieniło miejsce pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej. W sprawozdaniu dzieci te wykazano
tylko raz wg ostatniego miejsca pobytu. W 2 przypadkach dzieci (rodzeństwo) przeniesione z rodziny zastępczej
zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego do rodzinnego domu dziecka następnie z rodzinnego domu
dziecka do rodziny zastępczej zawodowej. W 1 przypadku dziecko przeniesione z rodziny zastępczej zawodowej
do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia

Wyk. 1. Procentowy wykaz rodzin zastępczych i RDD z podziałem na gminy.
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Wyk. 2. Procentowy wykaz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i RDD
z podziałem na gminy.

W 2019 roku ogólna liczba rodzin sprawujących rodzinną pieczę zastępczą wyniosła – 50 w tym:
- rodziny zastępcze spokrewnione – 24, w tym 23 dzieci i 8 pełnoletnich wychowanków;
- rodziny zastępcze niezawodowe - 21, w tym 16 dzieci i 9 pełnoletnich wychowanków;
- rodziny zastępcze zawodowe - 2, w roku 2019 r. łącznie przebywało 11 dzieci z tego 1 dziecko
zgłoszone do przysposobienia i umieszczone w rodzinie przysposabiającej, 1 dziecko
umieszczone w rodzinie zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego, 1 dziecko
umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, przebywa nadal 8 dzieci;
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – 1, w roku 2019 r.
przebywało 9 dzieci z tego: 4 dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 2 dzieci
umieszczona

w

rodzinie

zastępczej

zawodowej,

przebywa

nadal

-

3

dzieci

(trwa postępowanie sądowe);
- rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna ogółem: 1, przebywa - na stałe 2 pełnoletnich
wychowanków;
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- rodzinny dom dziecka ogółem - 1, przebywało łącznie 10 dzieci, w roku 2019 - 1 dziecko
ukończyło 18 rok życia i usamodzielniło się, 2 dzieci przeszło do rodziny zastępczej zawodowej,
przebywa nadal 7 dzieci;
Sporządzono 2 wnioski do Sądu o wszczęcie z urzędu postepowania o wydanie zarządzenia
wobec dziecka celem jego uregulowania sytuacji prawnej.
W 1 przypadku pracownik PCPR jest opiekunem prawnymi dziecka przebywającego
w rodzinnej pieczy zastępczej.
W 1 przypadku wystąpiono do Sądu o rozwiązanie rodziny zastępczej.
W 1 przypadku zgłoszono do Prokuratury oraz do Sądu informację o stosowaniu przemocy
wobec dziecka.
Sporządzono do Sądu 4 informację o konieczności wglądu w sytuację rodzin 4 rodzin
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
Tab. 2. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wg wieku - w roku 2019.

Rodziny
zastępcze
spokrewni
one

Rodziny
zastępcze
niezawodo
we

Rodziny
zastępcze
zawodowe
pełniące
funkcje
pogotowia
rodzinnego

-

-

1

-

-

1

1

1

0

-

-

2

4-6 lat

1

0

0

-

3

0

7-13 lat

12

7

5

-

4

4

14-17 lat

8

8

1

-

1

3

18-24 lat

8

9

-

2

-

-

Razem:

31

25

7

2

8

10

Dzieci
w pieczy
zastępczej
w wieku

Poniżej

1

roku
Od 1 roku

Rodziny
zastępcze
zawodowe
specjalisty
czne

Rodzinny
dom
dziecka

Rodziny
zastępcze
zawodowe

do 3 lat
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Wyk. 3. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wg wieku – w roku 2019.

Tab. 3. Dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – w roku 2019.

Gmina
Ilość
dzieci

Nowy
Tomyśl
8

Opalenica Zbąszyń

Lwówek

Kuślin

Miedzichowo Razem

1

13

1

3

0

26
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Wyk. 4. Dzieci z terenu Powiatu Nowotomyskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów z podziałem na gminy w roku 2019.

Dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
Gmina Miedzichowo

3

Gmina Kuślin

1

Gminy Lwówek

13

Gmina Zbąszyń

0

Gmina Opalenica

1

Gmina Nowy Tomyśl

8
0

2

4

6

8

10

12

14

Dzieci z terenu powiatu nowotomyskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych
powiatów

Tab.

4.

Okres

przebywania dziecka w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych

w roku 2019.

Okres

Do

pobytu

miesięcy

Ogółem

3 Powyżej 3 Powyżej 6 Powyżej 1 Powyżej 2 Powyżej 3
do

6 do

12 roku do 2 lat do 3 lat

miesięcy

miesięcy

lat

6

8

1

lat

dzieci
26

0

0

11

6

Wyk. 5. Okres przebywania dzieci z terenu powiatu nowotomyskiego w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w roku 2019.

Tab. 5. Dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg wieku – w roku 2019.

Wiek dzieci

Poniżej

Od 1 roku 4 - 6 lat

roku

do 3 lat

0

1

7 - 13 lat

14 - 17 lat

18 - 24 lat

8

11

6

Ogółem
dzieci
26

0

7

powiatu nowotomyskiego w placówkach opiekuńczo-

Wyk. 6 Dzieci z terenu

wychowawczych według wieku – 2019 rok.

Dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
według wieku
18-24 lat

5

14-17 lat

8

7-13 lat

2

4-6 lat

0

od 1 roku do 3 lat

0

poniżej roku

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

W 2019 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego umieszczono
14 dzieci, z tego: 12 dzieci pochodziło z gminy Lwówek, 1 dziecko z gminy Nowy Tomyśl, 1
dziecko z gminy Opalenica.
W okresie sprawozdawczym 3 dzieci opuściło placówki opiekuńczo - wychowawcze. Byli to
pełnoletni wychowankowie.
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CZEŚĆ II – OPIS EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY
ZASTĘPCZEJ
Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzona kampania
promująca rodzicielstwo zastępcze.
W 2019 roku prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej, zawodowej i rodzinnego domu dziecka poprzez następujące działania:
- ulotki, plakaty, informacje w telewizji kablowej, artykuły w prasie, informacje na stronie
internetowej PCPR, portalu społecznościowym FB i na stronie internetowej powiatu;
- w maju br. zorganizowano konferencję pn. „Uzdrawiające domy dla skrzywdzonych dzieci.”
Konferencja miała na celu promocje rodzicielstwa zastępczego, przedstawienie funkcjonowania
pieczy zastępczej na terenie powiatu nowotomyskiego oraz pokazanie kierunku polityki powiatu
nowotomyskiego jakim jest rodzinna piecza zastępcza. Podczas konferencji przybliżono formy
pracy z rodziną pochodzenia dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w kierunku
przywrócenia funkcji opiekuńczo -

wychowawczej (pracownik socjalny, asystent rodziny,

placówki wsparcia dziennego, rodziny wspierające, poradnictwo specjalistyczne), przedstawiono
również działania na rzecz rodzin zastępczych tj. realizację projektu: „Powiat Nowotomyski
stawia na rodzinę” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas konferencji przedstawiono reportaż opracowany przez pracowników Zespołu do Spraw
Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Nasze historie – historie osób sprawujących rodzinna pieczę
zastępczą.”
Konferencja została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Starosty
Nowotomyskiego.
Efektem końcowym konferencji było wystosowanie postulatu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej dotyczącego zorganizowania kampanii ogólnopolskiej promującej idee
rodzicielstwa zastępczego.
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- w październiku 2019 r. zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci umieszczonych
w rodzinnej pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie powiatu nowotomyskiego pn. „Mamy
siebie…rodzina zastępcza kredką rysowana, farba malowana.” Zorganizowanie konkursu dla
dzieci z rodzinny form pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie powiatu nowotomyskiego
miało na celu wsparcie kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie powiatu
nowotomyskiego oraz propagowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej.
Na konkurs nadesłano 11 prac plastycznych. Po dokonaniu przez komisję analizy prac
konkursowych przyznano 11 wyróżnień. Nagrody w konkursie zostały sfinansowane
ze środków własnych powiatu.
- w okresie od października do grudnia 2019 r. wyświetlany był spot reklamowy promujący
rodzicielstwo zastępcze. Spot wyświetlany był na ekranie świetlnym znajdującym się przy
ul. Kolejowej w Nowym Tomyślu.
Spot reklamowy został sfinansowany ze środków własnych powiatu.
Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada 2 autorskie programy szkolenia opracowane
przez pracowników PCPR:
- dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej „Program rodzinna
piecza zastępcza.” Program zatwierdzony przez MRPiPS na okres 5 lat wraz z dodatkowym
zakresem programowym szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego;
- dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka, program zatwierdzony przez MRPiPS na okres 5 lat.
W grudniu 2019 roku rozpoczęto szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej niezawodowej - 3 rodziny (5 osób).
W 2019 roku sporządzono do Sądu 6 opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej.
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Badania psychologiczne
W roku 2019 kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka
zapewniono badania psychologiczne.
Zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej psycholog
posiadający co najmniej wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 -letnie
doświadczenie w poradnictwie rodzinnym wydaje opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
W okresie sprawozdawczym psycholog wydał 8 opinii.
Pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD
Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka zapewniono opiekę koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej.
Zatrudnionych jest 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
W roku 2019 koordynatorzy objęli swoją opieką i wsparciem 32 rodziny sprawujące rodzinną
pieczę zastępczą. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach 51.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji
zadań wynikających z pieczy zastępczej, liczba odwiedzin w miejscu zamieszkania – 262,
sporządzono 275 notatek służbowych,
- przygotowanie planu pomocy dziecku (we współpracy z asystentem rodziny i rodziną
zastępczą), opracowano 9 planów pomocy dziecku;
- pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu
wzajemnego kontaktu: grupy wsparcia – 12, spotkania szkoleniowo-integracyjne - 2, wyjazd
szkoleniowo- integracyjny - 2 (środki EFS),
- zapewnienie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu
do specjalistycznej pomocy dla dziecka, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
- 8 przypadków,
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w
celu poszukiwania dla nich rodzin przyspasabiających - 2 dzieci,
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- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form – 3 osób,
- przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy
zastępczej.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje
w szczególności poprzez udział w szkoleniach, samokształcenie na stanowisku pracy,
(konferencje) i kształceniu na studiach podyplomowych.
W 2019 r. koordynatorzy łącznie wzięli udział w 6 różnych formach szkolenia.
Pozostałe rodziny zastępcze są otoczone opieką organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W roku 2019 pozyskano środki na koszty wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w wysokości
34.220,00 złotych.
Wykorzystano środki w wysokości: 34. 220,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym prowadzano grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnego
domu dziecka. Spotkania grupy 1 raz w miesiącu. Spotkania naprzemiennie odbywały
się w godzinach dopołudniowych i popołudniowych.
Były prowadzone przez psychologa zespołu.
W Zespole zatrudniony jest psycholog do dnia 31.10.2019 r. zatrudniony był w wymierzę 0,33
etatu. Od dnia 01.11.2019 r. zatrudniony jest w wymiarze 0,4 etatu tj. 16 godzin tygodniowo.
Do zadań psychologa należy w szczególności:
- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka specjalistycznej
pomocy psychologicznej poprzez konsultacje rodzicielskie z osobami sprawującym rodzinna
pieczę zastępczą, prowadzenie poradnictwa w celu zachowania i wzmocnienia ich kompetencji
oraz przeciwdziałaniu zjawisku wypalenia zawodowego i terapii,
- konsultacje z dziećmi przeżywającymi trudności m.in., z wyrażaniem i kontrolowaniem emocji,
- przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej,
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-współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, asystentem rodziny, kuratorami,
sądem, pedagogami szkolnymi oraz innymi instytucjami mającymi wpływ na losy dziecka
w pieczy zastępczej.
W okresie sprawozdawczym psycholog zespołu podnosił swoje kwalifikacje w szczególności
poprzez udział w szkoleniach i konferencjach – 4 różne formy szkolenia.
Rejestr danych o osobach pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz prowadzących
rodzinny dom dziecka
Zgodnie z art. 46 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zespół do Spraw
Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi rejestr danych o osobach pełniących funkcję rodziny
zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom
dziecka.

Osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich
W rodzinnym domu dziecka zatrudniono osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad
dziećmi i przy pracach gospodarskich ze względu na liczbę dzieci.
Zatrudniono też osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
ze względu na wiek dziećmi i specjalne potrzeby umieszczonych dzieci.
W rodzinie zastępczej zawodowej również zatrudniono osobę do pomocy przy sprawowaniu
opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich ze względu na liczbę umieszczonych dzieci.

Szkolenia i warsztaty
W 2019 r. zorganizowano szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych
i prowadzących rodzinny dom dziecka oraz warsztaty dla dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych, w tym część zadań realizowana i finansowana ze środków EFS w ramach projektu
„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”:
- spotkanie szkoleniowo–integracyjne „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.” Spotkanie dla osób
sprawujących rodzinną piecze zastępczą wraz z dziećmi odbyło się na boisku sportowym
w Sątopach. Podczas spotkania uczestnicy brali udział szkoleniu przypominającym zasady
pierwszej pomocy, pokazie strażackiego sprzętu oraz w przedstawieniu kroków postępowania
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w przypadku wypadku komunikacyjnego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez OSP
w Sątopach oraz przez KSRG OSP Bukowiec.
Dzień rodzicielstwa zastępczego został sfinansowany ze środków własnych powiatu.
- spotkanie szkoleniowo–integracyjne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
wraz z dziećmi „Mikołajki.” Podczas spotkania zostały przeprowadzone warsztaty dla rodziców
i dzieci „Współpraca rodzinna”, warsztat składał się z części teoretycznej (krótki wykład) i
części praktycznej pn.: Nasza rodzinna opowieść wigilijna - praca w grupach .
Spotkanie zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu.
- dla dzieci umieszczony w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 5 do 12 lat zorganizowano
warsztaty pn. „Bajka pomoże Ci uwolnić się od lęków i niepokojów.” Warsztaty dla dzieci
zostały przeprowadzone przez pracownika Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu.

Rodziny pomocowe
W okresie czasowego nie sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub
prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza może być powierzona rodzinie
pomocowej.
Funkcję rodziny pomocowej w 2019 r. pełniła 1 rodzina zastępcza zawodowa dla 1 dziecka.

Pomoc wolontariuszy
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono wśród osób prowadzących rodzinną piecze
zastępczą ankietę dotyczącą zorganizowania pomocy wolontariuszy. Z analizy ankiety wynika,
że rodziny zastępczej oraz prowadzący rodzinny dom dziecka nie zgłaszają potrzeby
zorganizowania dla nich pomocy wolontariuszy.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
W 2019 roku prowadzono współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami
sądowymi,

policja,

prokuraturą,

Wielkopolskim

Ośrodkiem

Adopcyjnym,

Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną, szkołami (pedagodzy i psycholodzy), Miejską i Powiatową
Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu, kościołami, OHP, organizacją

pozarządową,
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Stowarzyszeniem Przyjaciół Rodziny w Nowym Tomyślu, Wielkopolskim Centrum Pomocy
Prawnej i Mediacji, lekarzami rodzinnymi.

Prowadzenie poradnictwa i terapii
- z poradnictwa psychologicznego (konsultacje rodzicielskie) skorzystało - 11 rodzin,
- pomoc psychologiczna (konsultacje z dziećmi przeżywające różne trudności m.in. trudności
szkolne, trudności z kontrolowaniem i wyrażaniem emocji) – 12 dzieci,
- diagnozy psychofizyczne dziecka – 8 diagnoz,
- udział psychologa podczas widzeń dziecka/dzieci z rodziną - 17 spotkań,
- dostęp do punktu poradnictwa specjalistycznego - mediator, terapeuta uzależnień, prawnik
(środki EFS).

Zapewnienie pomocy prawnej
Rodziny zastępcze miały dostęp do pomocy prawnej:
- poradnictwo prawne – 6 rodzin zastępczych.
Poradnictwo prawne w zakresie: prawa rodzinnego (władza rodzicielska, kontakty, świadczenia
alimentacyjne, ustalenia miejsca pobytu dziecka, wyznaczenie opiekuna prawnego), prawa
cywilnego – kwestie ubezwłasnowolnienia , prawa administracyjnego w odniesieniu do prawa
lokalowego dla rodzin.
Okresowa ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
W 2019 r. dokonano 105 okresowych ocen dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
W przypadku dzieci w wieku do 3 lat oceny sytuacji dziecka dokonuje się nie rzadziej niż raz
na 3 miesiące.
W przypadku dzieci starszych oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Ocena sytuacji dziecka ma na celu:
- ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
- analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem,
- modyfikowania planu pomocy dziecku,
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- monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacja prawną umożliwiającą
przysposobienie,
- oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
- oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie
przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.
Oceny sytuacji dziecka dokonywano wspólnie z właściwą rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka, asystentem rodziny, przedstawicielem ośrodka pomocy społecznej,
przedstawicielem Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, przedstawicielem sądu - kuratorem
zawodowy, pedagogiem/psychologiem szkolnym, psychologiem PCPR, rodzicami dziecka,
którzy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.
Okresowa ocena rodzin zastępczych
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny rodziny zastępczej i prowadzącego
rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji i motywacji do pełnienia powierzonej im
funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Oceny dokonuje się w szczególności z koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 23 oceny rodzin sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą.
W 1 przypadku przeprowadzono ocenę w konsultacji z asystentem rodziny pracującym z rodziną
dziecka ( w pozostałych 22 przypadkach z rodziną dziecka nie pracuje asystent rodziny).
Zgłoszenie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
Zgłoszono do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu – 2 dzieci z rodzinnej pieczy
zastępczej z wyregulowaną sytuacją prawną.
W 2019 r. dla 1 dziecka Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu wskazał 1 rodzinę
przysposabiają.
Wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
- pomoc w wyznaczeniu opiekuna usamodzielnienia – 4 osoby,
- pomoc w opracowaniu i wsparcie realizacji IPU - 3 osoby,
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- poradnictwo specjalistyczne - prawne, psychologiczne, socjalne - 2 osoby,
- opiekun usamodzielnienia (pracownik PCPR) - 7 osób,
-

w

czerwcu

2019

roku

zorganizowano

spotkanie

dotyczące

spraw

związanych

z usamodzielnieniem. Spotkanie przeznaczone było dla osób usamodzielniających się oraz
opiekunów usamodzielnienia. Prowadzone było przez pracowników tut. Centrum.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyślu
/-/ Łukasz Nyczkowski
(podpis elektroniczny)
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