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Wprowadzenie 
Niniejsza publikacja prezentuje skrót wyników badania przeprowadzonego na zlecenie 

Obserwatorium Integracji Społecznej pn. Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim – 

stan aktualny, potrzeby i wyzwania wykonanego przez konsorcjum Grupy BST Sp. z o. o. i EU-

CONSULT Sp. z o. o.  

Głównym celem badania było dokonanie charakterystyki funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz procesu usamodzielniania jej wychowanków w województwie wielkopolskim. Szczegółowe cele 

badania dotyczyły pozyskania informacji na temat funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej 

jako środowiska opiekuńczego oraz systemu ich wsparcia. Dodatkowym celem było również 

przeprowadzenie diagnozy potrzeb zarówno przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej, jak 

i usamodzielnianych wychowanków. Jednym z efektów badania było stworzenie propozycji 

rozbudowy i/lub wprowadzenia modyfikacji w zakresie form wsparcia adresowanych do rodzin 

zastępczych i ich wychowanków.  

Skrócony raport z badania zawiera streszczenie badania wraz z wnioskami i rekomendacjami 

dotyczącymi stworzenia optymalnego katalogu form wsparcia kierowanych do rodzinnych form 

pieczy zastępczej. 

Metodologia badania  
Badanie rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim zostało zrealizowane za pomocą 

kilku narzędzi badawczych, którymi badano poszczególnych uczestników systemu pieczy zastępczej: 
organizatorów, koordynatorów, przedstawicieli rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielnianych 
wychowanków.  
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W pierwszej fazie badania sporządzono desk research, w którym opisano funkcjonowanie systemu 

pieczy zastępczej oraz przedstawiono najnowsze ogólnodostępne dane statystyczne z tego zakresu. 

Następnie, w celu zebrania danych ilościowych zastosowano: 

 kwestionariusze CAWI – komputerowo wspomagane wywiady z użyciem elektronicznego 

kwestionariusza wywiadu. Ankietę wypełniło 33 organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
w województwie wielkopolskim,  

 kwestionariusze CATI – wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Łącznie 
zrealizowano 139 ankiet z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w województwie 

wielkopolskim. W badaniu udział wzięło 91% wszystkich koordynatorów zatrudnionych 

w województwie wielkopolskim, w momencie realizacji badania.  

 

W dalszej części badania w celu rozwinięcia poruszanych wątków, przeprowadzono badania 

jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione, warsztat rekomendacyjny i case study. 

Jedną z dwóch grup respondentów, z którą przeprowadzone zostały Indywidualne Wywiady 

Pogłębione (IDI) byli przedstawiciele poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej (rodziny 

spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, pogotowia rodzinne, rodziny specjalistyczne i rodzinne 

domy dziecka). Łącznie przeprowadzono 49 wywiadów z przedstawicielami RPZ.  

Indywidualne Wywiady Pogłębione zrealizowano również z usamodzielnianymi wychowankami 

pieczy zastępczej, którzy w momencie realizacji badania znajdowali się w procesie usamodzielnienia 

bądź też usamodzielnili się w przeciągu ostatnich 5 lat. Łącznie zrealizowano 26 wywiadów.  

W ramach części jakościowej badania przeprowadzony został też warsztat rekomendacyjny. 

Zrealizowano go 7 maja 2019 roku w Poznaniu z udziałem 10 uczestników – przedstawicieli różnych 
środowisk związanych z tematem rodzinnej pieczy zastępczej, tj. przedstawicieli środowiska 
naukowego, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli systemu wsparcia pieczy zastępczej. Jego 

celem było wypracowanie katalogu działań i zaleceń dotyczących funkcjonowania rodzinnych form 
pieczy zastępczej oraz procesu usamodzielniania ich wychowanków w województwie wielkopolskim. 

Do sporządzenia case study wybrano dwóch organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, których 
działania wskazać można jako przykłady dobrych praktyk. W jego ramach dokonano analizy działań 
podejmowanych przez: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie i współpracującą z nim Fundację Robinson 

Cruzoe, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a także Fundację MetaPomoc i Gdańską 
Fundację Innowacji Społecznej. 
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System rodzinnej pieczy zastępczej w Wielkopolsce – streszczenie 

badania i wnioski 

1. Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska 
opiekuńczego 

 

Struktura rodzinnych form pieczy zastępczej 

Piecza zastępcza sprawowana może być w dwóch formach: instytucjonalnej lub rodzinnej. 

W przypadku tej drugiej, będącej przedmiotem niniejszego badania wskazać należy, że jest ona 
realizowana poprzez powoływanie rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Wszystkie 
możliwe formy rodzinnej pieczy zastępczej przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku 
małżeńskim. Są to osoby będące dla dziecka krewnymi wstępnymi lub rodzeństwem.  

Zarówno w rodzinie zawodowej, jak i niezawodowej umieszcza się w tym samym czasie nie więcej 
niż 3 dzieci (wyjątek stanowi liczne rodzeństwo). W ramach rodzin zawodowych funkcjonują:  

 rodziny zawodowe specjalistyczne, w których umieszcza się w szczególności dzieci 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi, 
 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – przyjmują dziecko na 

podstawie orzeczenia sądu w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub 
Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa 

w art. 12a ustawy z dnia 29 VII 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pełni ono 
funkcję interwencyjną do czasu ustabilizowania się sytuacji dziecka. W pogotowiu rodzinnym 
jednocześnie może przebywać maksymalnie 8 dzieci. 

Natomiast w rodzinnym domu dziecka w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 
8 dzieci (z wyjątkiem licznego rodzeństwa). 
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Wykres 1. Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej w województwie 

wielkopolskim w II poł. 2017 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej za II poł. 2017 

W województwie wielkopolskim najwięcej dzieci umieszczonych zostało w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych – w drugim półroczu 2017 roku odnotowano 2 311 dzieci przebywających w takiej 

formie rodzinnej pieczy zastępczej. Drugą pod względem liczebności grupę dzieci objętych rodzinną 
pieczą zastępczą stanowiły dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych niezawodowych 
(1 456 osób). Z kolei najmniej dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych zawodowych 
specjalistycznych (91 osób). Liczebność dzieci w określonych formach pieczy zastępczej jest 
uwarunkowana również dostępnością poszczególnych typów rodzin na terenie województwa 
wielkopolskiego. 

Promowanie rodzicielstwa zastępczego 

Zdecydowana większość organizatorów pieczy zastępczej posiada wypracowaną strategię 

pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych (31 na 33 badanych). Główne 
założenia tych strategii oraz działań związanych z promowaniem rodzicielstwa zastępczego dotyczą 
kreowania jego pozytywnego wizerunku. W związku z tym organizowane są Dni Rodzicielstwa 
Zastępczego oraz prowadzone są kampanie wykorzystujące różnorodne formy i kanały promocji. 
Najpowszechniejszym sposobem jest umieszczanie informacji na stronie internetowej (33 wskazania), 

wykorzystywanie informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawicieli rodzin 
zastępczych/rodzinnych domów dziecka (29 wskazań) oraz dystrybucja materiałów, w tym plakatów 
i ulotek (27 wskazań). Poniższa tabela prezentuje formy promocji rodzicielstwa zastępczego, procent 
wskazań korzystania z określonej formy przez organizatorów oraz ocenę ich skuteczności (w skali 1-5) 

nadaną przez organizatorów.  
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Rysunek 1. Czy i w jaki sposób promują Państwo na terenie Państwa powiatu rodzicielstwo zastępcze? (N=33) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

Badani przedstawiciele rodzinnej pieczy zastępczej o możliwości pełnienia roli rodzica zastępczego 

dowiedzieli się z różnych źródeł. Wśród nich wskazać można na pocztę pantoflową, podpowiedzi 

ze strony osób, które były zaangażowane w rozwiązanie sytuacji dziecka, czy też przeczytane 
ogłoszenie.  

Co istotne, poszczególne grupy respondentów biorące udział w badaniu (przedstawiciele rodzinnych 
form pieczy zastępczej, usamodzielniani wychowankowie oraz organizatorzy pieczy zastępczej) 
dostrzegają konieczność i potrzebę podejmowania i realizowania ogólnopolskich kampanii 

niosących pozytywny przekaz dotyczący rodzicielstwa zastępczego. 

Podejmując działania w tym obszarze należy skupić się na przedstawieniu korzyści, jakie może 
odnieść dziecko, które zostanie umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W realizację kampanii 
należałoby zaangażować duże, ogólnopolskie media, ale również wykorzystać możliwość 
bezpośredniego spotkania i rozmowy z drugą osobą, na przykład w ramach organizowanych Dni 
Rodzicielstwa Zastępczego. To działanie jest w opinii organizatorów pieczy zastępczej jedną 
z najbardziej skutecznych form promowania rodzicielstwa zastępczego.  

Proces tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie dzieci do poszczególnych 
form pieczy zastępczej 

Orzeczenie sądu jest dokumentem, na podstawie którego dziecko zostaje umieszczone w pieczy 

zastępczej po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka. Może 
w niej przebywać do 18 roku życia. Po osiągnięciu pełnoletności wychowanek może pozostać 
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do ukończenia 25 roku życia, jeśli uczy się: 
w szkole, na uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Wychowankowie 
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z niepełnosprawnością pobierający naukę mogą pozostać w rodzinie dłużej, tzn. ustawodawca nie 
wskazał górnej granicy wieku ograniczającej pobyt w RPZ.  

Wypowiedzi organizatorów pieczy zastępczej wskazują, że podstawy, na jakich dokonuje się doboru 
dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej to przede wszystkim wiek dziecka 

i orzeczenie sądu. Ponadto, powiaty podejmują decyzje na podstawie doświadczeń poszczególnych 
rodzin zastępczych, wolnych miejsc w pieczy zastępczej, a także na podstawie płci dziecka, jego stanu 
zdrowia i sytuacji życiowej.  

Kryteria doboru dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej 

Wypracowany katalog czynników, jakie mają znaczenie przy doborze dzieci do poszczególnych form 

rodzinnej pieczy zastępczej posiada prawie połowa (15) organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
którzy wzięli udział w badaniu. Wyróżnić można dwie główne grupy kryteriów:  

Rysunek 2. Kryteria doboru dzieci do poszczególnych form RPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

Powody umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej  

Poniżej wskazano powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, pochodzące zarówno 

ze sprawozdań resortowych, jak i odpowiedzi z wywiadów kwestionariuszowych poszczególnych 

grup respondentów biorących udział w badaniu. Warto podkreślić, że często wskazuje się na więcej 
niż jeden powód wpływający na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.  
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Według sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej najczęstszymi powodami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej są uzależnienia 
rodziców i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Powody umieszczania dzieci 

w pieczy zastępczej określa sąd rodzinny podczas wydawania decyzji o zabezpieczeniu dziecka 

w pieczy. 

Rysunek 3. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

Powody opuszczania przez dzieci rodzinnych form pieczy zastępczej 

Na podstawie badań jakościowych z przedstawicielami poszczególnych form pieczy zastępczej, wśród 
powodów opuszczania przez dzieci rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka wskazać można 
na sytuacje w których wychowanek chce się jak najszybciej całkowicie usamodzielnić. Zdarzały się 
również przypadki, kiedy wychowanek opuszczał rodzinę zastępczą, ponieważ ta nie radziła sobie ze 
sprawianymi trudnościami wychowawczymi i konieczne było udzielenie mu specjalistycznego 
wsparcia. Wybiórczo zdarza się, aby dziecko powróciło do domu biologicznego. 

Profil społeczno-demograficzny przedstawicieli poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej 

Na podstawie odpowiedzi respondentów możliwe było stworzenie profilu rodziny zastępczej danego 
typu w odniesieniu do cech społeczno-demograficznych. Wspólnym mianownikiem dla każdej formy 
rodzinnej pieczy zastępczej jest tworzenie jej przez małżeństwo. Jeżeli rodzinę zastępczą tworzy 
jedna osoba, najczęściej jest to kobieta. 

Rodziną wyróżniającą się na tle innych rodzin jest rodzina spokrewniona. Przede wszystkim jest to 

najczęściej występująca forma rodzinnej pieczy zastępczej, po drugie rodzice zastępczy tworzący ten 
rodzaj rodziny są statystycznie starsi od rodziców zastępczych w innych typach rodzin. Wskazano 
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bowiem, że najczęściej są to osoby pomiędzy 51 a 70 rokiem życia, podczas gdy w rodzinach 

zastępczych zawodowych i niezawodowych rodzice znajdują się zazwyczaj w przedziale wiekowym 
41-50 lat. 

Rodzina spokrewniona wyróżnia się również innymi cechami społeczno-demograficznym. Jej jako 

jedynej przypisywano najczęściej posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz brak 
aktywności zawodowej – tworzą ją najczęściej renciści lub emeryci. Odnosząc się do wyników badań 
jakościowych można wnioskować, że ten typ rodziny niejednokrotnie stanowią dziadkowie dla swoich 
wnuków, przejmujący funkcje opiekuńczo-wychowawcze. 

Tabela 1. Przeciętny profil rodziny zastępczej danego typu na podstawie wyodrębnionych cech społeczno-

demograficznych 

 

 Typ rodziny Wiek  Wykształcenie  Stan cywilny Aktywność 

zawodowa 

Rodzina zastępcza 
spokrewniona 

 

51-60/61-70 lat Zasadnicze 

zawodowe 

Małżeństwo Rencista/ 

emeryt 

Rodzina zastępcza 
niezawodowa 

 

41-50 lat Średnie lub 
policealne 

Małżeństwo Osoba aktywna 

zawodowo 

Rodzina zastępcza 
zawodowa 

 

41-50 lat Średnie lub 

policealne 

Małżeństwo Osoba aktywna 

zawodowo 

Rodzina zastępcza 
pełniąca funkcję 
pogotowia 

rodzinnego 

 

41-50/51-60 lat Średnie lub 
policealne 

Małżeństwo Osoba aktywna 

zawodowo 

Rodzina zastępcza 
zawodowa 

specjalistyczna 

 

41-50/51-60 lat Średnie lub 
policealne/ 

Wyższe 

Małżeństwo Osoba aktywna 

zawodowo 

Rodzinny dom 

dziecka 

51-60/41-50 lat Wyższe/Średnie 
lub policealne 

Małżeństwo Osoba aktywna 

zawodowo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

Motywacje do pełnienia roli rodzica zastępczego  

W opinii koordynatorów chęć sprawowania opieki nad dzieckiem z rodziny to najczęstszy czynnik 

mający wpływ na decyzję o pełnieniu roli rodzica zastępczego (97,8% wskazań koordynatorów). 
Wśród innych motywów wskazać można na niemożność posiadania własnych dzieci (62,6%), czy też 
poczucie misji (55,4%). Rzadziej wskazywano na traktowanie rodzicielstwa zastępczego jako zawodu 
i źródła utrzymania (41,7%), czy też na chęć wykorzystania własnego doświadczenia i historii 
rodzinnej (32,4%) lub posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (23,7%), czy też 
finansowych (20,9%). Sami rodzice zastępczy w dużej mierze wskazywali na motywacje zbieżne ze 
wskazaniami koordynatorów. Odpowiedzi wskazane przez rodziny zastępcze, które nie pojawiły się 
we wskazaniach koordynatorów dotyczą motywacji związanych z odruchem serca i chęcią niesienia 

pomocy potrzebującym, ale również z chęcią wykorzystania posiadanego doświadczenia 

i umiejętności wynikających z aktywności zawodowej i wykształcenia. Jednocześnie zwrócili uwagę na 
fakt, że często rodziny zastępcze niesprawiedliwie postrzegane są przez społeczeństwo jako osoby 

kierujące się wyłącznie profitami finansowymi związanymi ze sprawowaniem opieki. 
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Rysunek 4 . Motywacje do pełnienia roli rodzica zastępczego – % wskazań koordynatorów1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz na podstawie 

indywidualnych wywiadów z przedstawicielami rodzinnej pieczy zastępczej  

 

Zjawisko quasi-adopcji 

Sytuacja, w której rodzice zastępczy sprawują opiekę nad dzieckiem, a dziecko funkcjonuje w rodzinie 

jak dziecko przysposobione, bez odpowiedniej procedury, nazywana jest powszechnie quasi-adopcją. 

Organizatorzy i koordynatorzy przyznali, że w swojej codziennej pracy nie spotykają się często z takim 

zjawiskiem. Wśród przyczyn jego występowania wskazać można na: 

 

                                                             
1 Odpowiedzi oznaczone gwiazdką są wskazaniami motywacji przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej 
uzyskanymi podczas indywidualnych wywiadów, które nie pojawiły się we wskazaniach koordynatorów. 
 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uproszczenie procedur adopcyjnych i edukacja rodzin zastępczych to często wskazywane działania, 
które pomogłyby eliminować występowanie zjawiska „quasi-adopcji”. Dostrzega się również 

konieczność edukowania rodzin zastępczych na temat nadrzędnego celu rodzinnej pieczy zastępczej, 

jakim jest sprawowanie tymczasowej opieki nad dzieckiem. 

Relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej z najbliższym otoczeniem 

Codzienne funkcjonowanie rodzinnych form pieczy zastępczej związane jest ściśle z relacjami 
z najbliższym otoczeniem, w którym funkcjonuje. 60,7% badanych koordynatorów (tj. 82) przyznało, 
że relacje te w ich ocenie są dobre, a rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mogą liczyć 
na zrozumienie najbliższego otoczenia. Co czwarty koordynator (25,2%) zadeklarował, iż relacje te są 
poprawne, gdyż rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka akceptowane są przez najbliższe 
otoczenie. Sami przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej przyznali, że najczęściej spotykają 
się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony rodziny, znajomych, współpracowników czy sąsiadów. 
Jeśli tego brakuje, to jest to wynikiem stereotypowego postrzegania roli rodzica zastępczego jako 
opłacalnego sposobu na życie. 

Relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi  

Nieodłącznym elementem funkcjonowania rodziców zastępczych i wychowanka jest utrzymywanie 
relacji z biologiczną rodziną dziecka. W opinii większości badanych koordynatorów (63,6%), relacje 
przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi wychowanków są 
poprawne, a zdaniem 15,2% koordynatorów są one pozytywne. Co piąty natomiast ocenił te relacje 
negatywnie.  

 

 

 

Sami przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej, jak i usamodzielniani wychowankowie 
przyznali, że częstotliwość i przebieg relacji z biologiczną rodziną bywają uzależnione od powodów, 
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przez które dziecko musiało opuścić rodzinę i od chęci obu stron do utrzymywania dalszego kontaktu. 

Zdarzają się sytuacje, w których kontakt ten jest regularny, pozytywny i jest wartościowy dla samego 

dziecka. Często jednak rodzice biologiczni bardzo rzadko bądź w ogóle nie podejmują kontaktu ze 
swoimi dziećmi czy też rodzicami zastępczymi. Mają też miejsce sytuacje, w których rodzic 
biologiczny wyraża chęć spotkania, lecz na nich się później nie stawia . Badane rodziny zastępcze oraz 
wychowankowie wskazali też, że najczęstszą formą kontaktu były osobiste spotkania i kontakt 

telefoniczny. 

W ocenie koordynatorów na relacje rodzin zastępczych z biologicznymi negatywnie mogą wpływać 
takie czynniki, jak: roszczeniowa postawa rodziców biologicznych, zarzuty względem rodzin 
zastępczych za odebranie dzieci oraz różnego rodzaju zaburzenia i deficyty rodziców biologicznych. 

Dostrzegają oni też potrzebę tworzenia miejsc, w których na gruncie neutralnym mogłyby być 
organizowane spotkania z rodzicami biologicznymi dziecka.  

Problemy występujące w rodzinnych formach pieczy zastępczej  

Swoje obowiązki wobec dzieci, rodzice zastępczy określają mianem obowiązków, jakie każdy rodzic 
ma wobec swoich biologicznych dzieci. Dotyczą one zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale także 

zapewnienia specjalistycznego wsparcia, jeśli wymaga tego sytuacja. Często podkreślano, że bardzo 
istotne jest udzielenie wsparcia emocjonalnego dziecku, które nie zaznało go ze strony swoich 

biologicznych rodziców. Okazywana miłość, czułość i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wpływa 
pozytywnie na budowanie przez dzieci pozytywnego poczucia własnej wartości.  

W związku z powyższym, wsparcie jakie rodzice zastępczy udzielają swoim podopiecznym wiąże się 
ze standardową opieką, jaką każdy rodzic sprawuje nad swoim dzieckiem. Jednak często dzieci 
umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej charakteryzują się szeregiem szczególnych 
deficytów i zaniedbań wychowawczych i środowiskowych, które wymagają specjalistycznego 
wsparcia.  

Przedstawiciele poszczególnych form pieczy zastępczej w toku wywiadów indywidualnych wskazali, 

że katalog problemów, z jakimi borykają się rodziny zastępcze jest zróżnicowany i zależny 
od powodów, przez które dziecko przebywa poza swoją rodziną biologiczną. Wśród nich wyróżnili: 

PROBLEMY WEWNĄTRZ RODZINY 

 Problemy z tożsamością dziecka i związane z tym obawy rodziców zastępczych, że po 
usamodzielnieniu się wychowanka, może on powielać sposób życia i funkcjonowania swoich 

rodziców biologicznych.  

 Nieradzenie sobie z trudnymi zachowaniami wychowanków.  

 Problemy w szkole i związane z nauką. 

 W rodzinach niespokrewnionych pojawia się również problem z całkowitym otwarciem się 
i okazaniem zaufania rodzicom zastępczym. Dzieci, które w wyniku wielu czynników musiały 
opuścić swoją rodzinę biologiczną bywają bardzo zamknięte, potrzebują czasu, by w pełni 
zaufać swoim nowym opiekunom.  
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PROBLEMY SYSTEMOWE I W OTOCZENIU RODZINY 

 Brak dostępu do pełnej informacji dot. dziecka przed jego pojawieniem się w rodzinie 

zastępczej, w zakresie: stanu zdrowia psycho-somatycznego, deficytów, przeszłości 
i doświadczeń życiowych dziecka, przeżytych traum, jego potrzeb, upodobań, sposobu 

funkcjonowania w rodzinie, sposobu komunikowania się, temperamentu.  

 Problem odrzucenia i braku akceptacji zarówno dla rodziców zastępczych, jak i dzieci, które 

są pod ich opieką. Niektórzy z respondentów odczuwają potrzebę większej akceptacji 
sytuacji, w której znaleźli się zarówno oni, jak i wychowankowie (szczególnie przez 

rówieśników).  
 Niewystarczające wsparcie specjalistyczne, w tym m.in. wsparcie dla dzieci z FAS, pomoc 

psychologa, rehabilitanta, logopedy. Ograniczony dostęp do usług medycznych, przy 

niewystarczającej wysokości otrzymywanego wsparcia finansowego, by korzystać z nich 

odpłatnie. 
 Niewystarczające środki finansowe na zakup wyżywienia, odzieży. 
 Brak wsparcia w organizowaniu opieki nad dziećmi popołudniami bądź w wakacje 

(np. organizacja czasu wolnego przez wolontariuszy). 

 Niewystarczająca wiedza nauczycieli i brak kierowanych do nich szkoleń z zakresu pieczy 
zastępczej. Nauczyciele w swojej pracy mają do czynienia z dziećmi będącymi pod opieką 
rodziców zastępczych. Według przedstawicieli rodzin zastępczych, nauczyciele mimo dobrych 

intencji często nie postępują właściwie wobec takich dzieci, co utrudnia rodzicom zastępczym 
pracę z wychowankiem. 

 Problem w kontakcie z biologiczną rodziną wychowanka, rodzicami szczególnie. Ci nie 

bywają słowni, nie przychodzą na umówione spotkania i roszczą sobie prawo do spotykania 
się z dziećmi na warunkach określonych przez siebie.  

 

Zdaniem organizatorów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, trzy najczęściej występujące 
w rodzinach zastępczych problemy dotyczą trudności wychowanków w nauce, kontaktów rodziny 

zastępczej z rodziną biologiczną oraz kontaktów samych wychowanków z ich rodzicami biologicznymi. 

Ponad 40,0% koordynatorów oraz ponad połowa organizatorów przyznało, że wystąpienie tych 
problemów może doprowadzić do rezygnacji z pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Co istotne, sami 
przedstawiciele rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka bardzo rzadko spotkali się 
z rezygnacją z pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Jej wystąpienie było związane z nieradzeniem 
sobie z zachowaniem wychowanka, który wymagał specjalistycznego wsparcia. Rodzice zastępczy 
rzadko są w stanie wyobrazić sobie sytuację w której podjęliby decyzję o rozwiązaniu rodziny 
zastępczej/rodzinnego domu dziecka. Zdaniem organizatorów i koordynatorów pieczy zastępczej, 
działania które pomogą zapobiegać i minimalizować ryzyko rezygnacji z roli rodzica zastępczego 
dotyczą edukacji rodzin zastępczych, w tym: organizowania szkoleń podnoszących kompetencje 

wychowawcze, grup wsparcia i grup samopomocowych, udzielania wsparcia specjalistycznego, w tym 

psychologicznego, organizowania warsztatów przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu 

i superwizji. Ważną rolę odgrywa także intensywna praca koordynatora z rodziną i realna pomoc 

udzielana przez niego w sytuacji kryzysowej. 
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Tabela 2. Jakie problemy w Pana/i opinii najczęściej występują w rodzinnych formach pieczy zastępczej?  

Wyszczególnienie Liczba 

organizatorów 

(N=33) 

Odsetek 

koordynatorów 

(N=139) 

Problemy wychowanków z nauką 30 92,1% 

Problemy rodziców zastępczych w kontakcie z rodziną biologiczną 
wychowanków 

23 73,4% 

Problemy wychowanków w kontakcie z rodziną biologiczną 22 72,7% 

Problemy wychowanków w relacjach z rówieśnikami 19 56,8% 

Agresja fizyczna lub słowna wychowanków 18 54,0% 

Poczucie przeciążenia obowiązkami nad wychowankami 17 43,2% 

Problemy z adaptacją wychowanków w rodzinie zastępczej 15 44,6% 

Poczucie braku wiedzy/kwalifikacji/umiejętności, by poradzić 
sobie z problemami wychowanków 

13 48,2% 

Nałogi wychowanków 12 33,8% 

Pogorszenie relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi 7 23,0% 

Problemy w relacjach z otoczeniem (sąsiadami, znajomymi, 
współpracownikami) 

3 3,6% 

Problemy finansowe rodzin zastępczych 2 16,5% 

Inne 5 4,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej  

Ocena funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej przez organizatorów  

Jedynie około jedna czwarta organizatorów pieczy zastępczej stwierdziła, że na terenie ich powiatu 
funkcjonuje odpowiednia liczba miejsc w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. 

Jednocześnie, w opinii ponad połowy badanych w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie 
na liczbę rodzin zastępczych na terenie ich powiatów2.  

Pomimo realizacji różnorodnych form promocji rodzicielstwa zastępczego, powiaty miewają problem 
z naborem wystarczającej liczby kandydatów do pełnienia tej roli. Według organizatorów sytuację 
dodatkowo może komplikować występowanie zjawiska „quasi-adopcji”3, przez które rodziny 

zastępcze zamiast sprawowania czasowej opieki nad wychowankami przejmują ją na długie lata. 
Powrót dziecka do rodziny biologicznej utrudniać może też brak współpracy rodziny zastępczej 
z biologiczną oraz niewystarczająca praca socjalna z rodziną biologiczną. 

Ocena funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej przez koordynatorów 

Koordynatorzy w zdecydowanej większości uznają, że liczba rodzin zastępczych, z którymi aktualnie 

współpracują jest odpowiednia, aby zaspokoić ich potrzeby. Jedna czwarta z nich uważa natomiast, 
że ustawowa liczba maksymalnie 15 rodzin jest zbyt duża, żeby odpowiednio prowadzić z nimi pracę. 
Dodatkowo zasugerowali, żeby ustawodawca wyznaczając górną granicę, wziął pod uwagę liczbę 
dzieci przebywających w rodzinach, nie zaś samą liczbę rodzin. Podobna opinia pojawiła się w trakcie 
realizowanego warsztatu rekomendacyjnego. Należy pamiętać, że każda z rodzin objętych wsparciem 

                                                             
2 Z dniem 1 stycznia 2020 r. wiek dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie może być niższy niż 10 
lat, natomiast placówki opiekuńczo-wychowawcze z dniem 1 stycznia 2021 uzyskają standard 14-osobowy. 
3 Szczegółowy opis zjawiska quasi-adopcji znajduje się na stronie 14 niniejszego opracowania. 
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przez koordynatora to rodzina, w której umieszczona jest różna liczba dzieci posiadających 
specyficzne potrzeby i problemy, które należy na bieżąco rozwiązywać. 

Ponadto koordynatorzy, podobnie jak organizatorzy, postrzegają zjawisko quasi-adopcji jako 

szkodliwe dla systemu pieczy zastępczej i zalecają intensywną edukację i rozmowy z rodzinami 
zastępczymi, objaśniające nadrzędny cel pieczy zastępczej, jakim jest opieka czasowa oraz procedury 
dotyczące pieczy zastępczej i adopcji. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny a rodzinna piecza zastępcza  

Na realizację projektów finansowanych ze środków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 w zakresie pieczy zastępczej wskazała zdecydowana większość (28) organizatorów 

biorących udział w badaniu. Realizowane projekty, które zostały sfinansowane ze środków WRPO 
miały na celu poprawę dostępu do usług społecznych, asystenckich, opiekuńczych czy też 
zdrowotnych w poszczególnych powiatach. Ich celem było także przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci 
w pieczy zastępczej. Ponadto, organizatorzy pieczy zastępczej są zainteresowani realizacją kolejnych 

projektów finansowanych ze środków WRPO – pozytywnej odpowiedzi udzieliło łącznie nieco ponad 

3/4 (26) badanych.  

Tabela 3. Przykładowe projekty i działania, które chcieliby realizować organizatorzy pieczy zastępczej ze 
środków WRPO 

Grupa docelowa Rodzaj projektu/działania 

Usamodzielniani 

wychowankowie 

Mieszkania chronione  

Szkolenia rozwijające kompetencje społeczne, na przykład trening samodzielności 
Zajęcia ze specjalistami  
Dofinansowanie do kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe (na przykład kurs prawa jazdy) 

Projekty na rzecz integracji osób usamodzielnianych z otoczeniem 

Rodziny 

zastępcze 

Podniesienie kompetencji wychowawczych  

Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, w tym również szkolenia 
wyjazdowe także dla rodzin zastępczych z dziećmi 
Integracja rodzin zastępczych 

Organizatorzy 

pieczy zastępczej 
Kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze i pozyskiwanie kandydatów 

Restrukturyzacja placówek 

Zatrudnienie dodatkowych specjalistów  

Wsparcie szkoleniowe pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  
Zwiększenie środków na infrastrukturę, wyposażenie 

Wsparcie zatrudniania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

Organizatorzy pieczy zastępczej wskazali, że są zainteresowani realizacją projektów ze środków 
WRPO, których celem będzie wspieranie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli 
poszczególnych form rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków. W ramach 

Poddziałania 7.2.1 istnieje możliwość realizacji projektów, których celem jest poprawa dostępu do 
usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób 
opuszczających pieczę zastępczą. Realizowane projekty mogą dotyczyć wsparcia z zakresu 

zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego, co mogłoby stanowić odpowiedź na 
wielokrotnie sygnalizowany przez różne grupy respondentów problem z zaspokojeniem potrzeb 

mieszkaniowych usamodzielnianych. W ramach Poddziałania 7.2.1 mogą być także realizowane 
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projekty obejmujące administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym 
lub lokalnym.  

2. Funkcjonowanie systemu wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej 
 

Struktura systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że piecza zastępcza sprawowana 
jest w sytuacji w której rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić dziecku należytej opieki 
i wychowania. Ma ona charakter czasowy – dziecko przebywa w pieczy zastępczej do czasu powrotu 
do rodziny biologicznej, z którą w międzyczasie prowadzona jest praca socjalna. W przypadku, 
gdy powrót do rodziny biologicznej jest niemożliwy, dziecko pozostaje w pieczy zastępczej do czasu 
przysposobienia dziecka przez rodzinę adopcyjną. Piecza zastępcza może być sprawowana w dwóch 

formach: rodzinnej oraz instytucjonalnej. Jednocześnie, Ustawa dokonała podziału w zakresie 

kompetencji samorządu gminnego i powiatowego. Ten drugi odpowiedzialny jest za organizację 
pieczy zastępczej, a jego zadania starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum 
pomocy rodzinie oraz organizatora pieczy zastępczej. Do jego zadań należy wspieranie rodzinnej 
pieczy zastępczej m.in. poprzez umożliwienie rodzinom zastępczym podnoszenie kwalifikacji, 
zapewnienia pomocy, organizowanie wolontariuszy, prowadzenie poradnictwa i terapii, czy też 
zapewnienie pomocy prawnej.  

Koordynacja udzielanego wsparcia  

Koordynację wsparcia udzielanego przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej  można 
przedstawić jako zespół działań podejmowanych na dwóch płaszczyznach. Jedna z nich dotyczy 

organizacji pracy własnej powiatu. Drugą płaszczyzną jest bezpośrednia praca z rodziną. Przyjęty 
sposób koordynacji udzielanego wsparcia rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka 

pozytywnie oceniają zarówno organizatorzy, jak i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Podjęcie 
działań mających na celu poprawę współpracy z instytucjami (w tym szkołami, sądami czy policją), 
promowanie rodzicielstwa zastępczego czy zwiększenie dostępu do specjalistów to działania, które 
w znacznym stopniu pomogą usprawnić obecny system pieczy zastępczej. Dodatkowo organizatorzy 

postulowali o zwiększenie liczby koordynatorów oraz zadbanie o organizację szkoleń dla nich , 

co zapobiegałoby wypaleniu zawodowemu. Oprócz tego wskazali na konieczność zmian na poziomie 
rządowym, np. zwiększenie kwoty świadczeń dla rodzin oraz zmianę niektórych przepisów prawnych. 

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka na bieżąco współpracują z przydzielonym przez 

organizatora koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Ustawa wskazuje, że jeden koordynator 

współpracować może jednocześnie z maksymalnie 15 rodzinami. Na współpracę z taką liczbą rodzin 
wskazało nieco ponad 40% badanych koordynatorów deklarujących, iż w momencie realizacji badania 
aktualnie współpracuje z 15 lub 16 rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka.  
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Kontakt koordynatora z rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka ma najczęściej formę 
kontaktu bezpośredniego oraz telefonicznego. Jak podkreślali sami koordynatorzy 
oraz przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej jego częstotliwość związana jest z potrzebami 
rodzin i wychowanków. Kontakt rodziców zastępczych z organizatorem i koordynatorem pieczy 

zastępczej przez uczestników badania jakościowego oceniany został pozytywnie. W ich opinii jest on 

właściwy, jego częstotliwość odpowiada potrzebom rodzin. Rodziny pozytywnie wypowiadały się 

o koordynatorach, doceniając ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie.  

Rodziny pomocowe  

Jedną z form wsparcia dedykowanych przedstawicielom rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka jest możliwość czasowego wsparcia ich wychowanków przez rodziny pomocowe. Nie jest to 

jednak popularna forma pomocy, z jakiej korzystają rodziny zastępcze w województwie 
wielkopolskim. Tylko 39,6% badanych koordynatorów pieczy zastępczej wskazało, że objęte przez 
nich wsparciem rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka korzystają z takiej usługi. Jednocześnie, 
korzystanie z rodzin pomocowych zazwyczaj zdarza się raz na rok lub rzadziej. Rodziny nie zawsze 

też posiadały wiedzę o takiej możliwości, co jest wynikiem tego, że nie w każdym powiecie 
funkcjonują rodziny pomocowe. Zasób ten jest stosunkowo mały – tylko 20 organizatorom udało się 
je powołać w swoim powiecie - i niewystarczający w stosunku do potrzeb - w województwie 

wielkopolskim na 3060 rodzin zastępczych przypada 21 rodzin pomocowych. 

Wykres 2. Jak często rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka, z którymi Pan/i pracuje, korzystają ze wsparcia 
rodzin pomocowych? (N=139) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

Inne formy wsparcia 

Najpowszechniejszą formą wspierania rodzin zastępczych organizowaną przez powiat jest oferta 
szkoleń podnoszących kwalifikacje opiekuńcze i wychowawcze. Z wywiadów z przedstawicielami 
rodzinnych form pieczy zastępczej wynika, że często oferta ta nie jest dostosowana do ich 

rzeczywistych potrzeb. Zauważalne jest zapotrzebowanie na szkolenia bardzo wyspecjalizowane, 

dotyczące radzenia sobie z funkcjonowaniem wychowanków borykających się z rozmaitymi 
zaburzeniami (np. FAS). Szkolenia powinny mieć charakter praktyczny i powinny wyposażać rodziców 

60.4%

2.9%

10.8%

25.9%

39.6%

Nie korzystają

Raz w miesiącu lub
częściej

Kilka razy w roku

Raz na rok lub rzadziej
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w pakiet kompetencji umożliwiających odpowiednie postępowanie z takimi dziećmi, a nie jedynie 

w wiedzę teoretyczną (książkową) dotyczącą tego schorzenia.  

Sporadycznie w powiatach organizowane jest wsparcie rodzin zastępczych w zakresie zapewnienia 

dodatkowej opieki nad dziećmi (np. w czasie wolnym dla dzieci), a zgłaszane potrzeby w tym zakresie 
są duże. Jako przydatna została oceniona również pomoc w realizacji codziennych czynności 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (niektóre samorządy oferują tzw. pulę godzin 
do wykorzystania na ten cel, w ramach której istnieje możliwość zatrudnienia osoby do pomocy). 

Dobrą praktyką również jest oferowanie przez niektóre samorządy dofinansowania remontów lokali 
zamieszkałych przez rodziny zastępcze, jest to potrzebne zwłaszcza w przypadkach bardziej licznych 
rodzin (np. rodzinne domy dziecka), ze względu na zwiększoną eksploatację mieszkania, sprzętów.  

Istotne dla rodzin zastępczych jest zapewnienie ciągłości pomocy oferowanej przez samorządy, 
niezależnie od realizowanych projektów unijnych. Aktualnie wsparcie ma charakter doraźny 
i punktowy.  

 

3. Diagnoza potrzeb przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej 
 

Potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej 

Z wywiadów jakościowych przeprowadzonych z rodzinami zastępczymi wynika, że ich potrzeby są 
zróżnicowane w zależności od typu rodziny, jaki reprezentują. Rodziny spokrewnione oceniają 
otrzymywane ze strony PCPR wsparcie jako pełne i satysfakcjonujące, natomiast w opinii pozostałych 

oferta wymaga znacznego uzupełnienia. Było to sygnalizowane zwłaszcza w przypadku rodzin 
opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością lub znacznymi deficytami rozwojowymi – 

wskazywały one na potrzebę stałego, szybkiego i bezproblemowego dostępu do specjalistycznej 

pomocy w zakresie: psychologicznym, terapeutycznym, medycznym, prawnym. Równie ważna dla 
tych rodzin byłaby dodatkowa pomoc materialna z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na usługi 
i wyższe koszty życia. Istotne byłoby również jak najszybsze (najpóźniej w momencie pojawienia się 
dziecka w rodzinie zastępczej) dostarczenie rodzinom zastępczym pełnego pakietu informacji na 
temat nowo umieszczanych wychowanków.  

W opinii przedstawicieli systemu wsparcia (organizatorzy i koordynatorzy) najważniejsze potrzeby 
przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej dotyczą pomocy w edukacji dzieci, wsparcia 

psychologicznego dla dzieci i samych rodziców zastępczych. Ponadto, równie istotna jest pomoc 
w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci czy też w zorganizowaniu odpoczynku dla rodziców 

zastępczych.  
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Analizując wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych form pieczy zastępczej dotyczące ich potrzeb 
w różnych obszarach trudno jednoznacznie wskazać, które z nich są priorytetowe. Są bardzo 
zindywidualizowane i często zależą od konkretnych deficytów dziecka.  

Z zaspokajaniem wielu potrzeb (np. z opieką nad dziećmi, pomocą w nauce czy organizacją 
wypoczynku) przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej starają się sobie radzić na własną 
rękę, bądź przy zaangażowaniu najbliższego otoczenia. Jednocześnie, wskazać można potrzeby, które 
wymagają dodatkowego wsparcia ze strony koordynatorów czy też organizatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, w tym m.in.: pomocy dotyczącej umawiania wizyt i korzystania ze wsparcia 

specjalistów, wsparcia w kontakcie z rodzicami/rodziną biologiczną dziecka czy też wsparcia 

psychologicznego.  

Tabela 4. Z czym są związane, Pana/i zdaniem, największe potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy 
zastępczej? (N=139) 
 Potrzeby Odsetek 

Wsparcie psychologiczne dla dzieci 84,2% 

Wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych (np. radzenie sobie z trudnymi 

zachowaniami dzieci) 

82,7% 

Pomoc w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci 76,3% 

Pomoc w edukacji dzieci 71,9% 

Aspekty formalno-prawne (na przykład pomoc prawna) 54,0% 

Kwestie organizacyjne (dowozy/dojazdy dzieci z niepełnosprawnością, umawianie wizyt 
u specjalistów, odbieranie dzieci ze szkoły) 

36,7% 

Zorganizowanie odpoczynku dla rodziców zastępczych 36,0% 

Kwestie materialne (wsparcie finansowe) 28,8% 

Kwestie bytowe (na przykład pomoc rzeczowa, mieszkaniowa) 23,0% 

Opieka (przypilnowanie dzieci) 19,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

Ocena udzielanego wsparcia rodzinnym formom pieczy zastępczej  

Ponad trzy czwarte koordynatorów pozytywnie oceniło adekwatność wsparcia oferowanego 
przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej w stosunku do ich potrzeb. Zdaniem tej grupy 
badanych, konieczne jest jednak zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia, 

w szczególności psychologów, lekarzy oraz prawników. 

O otrzymywanym wsparciu pozytywnie wypowiedzieli się przedstawiciele rodzinnych form pieczy 

zastępczej. Wskazali oni, że w przypadku pojawienia się problemu lub trudności mogą zwrócić się 
do organizatora lub koordynatora pieczy zastępczej, od których oprócz rzetelnej informacji otrzymują 
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wsparcie mentalne i otuchę. Niestety, rodziny zastępcze wskazywały również na niedostatki 
otrzymywanej pomocy, jak ograniczone możliwości organizatorów i koordynatorów, np. w zakresie 

organizacji pomocy specjalistycznej. 

Wykres 3. Czy w Pana/i opinii wsparcie oferowane przedstawicielom rodzinnych form pieczy zastępczej jest 
adekwatne do ich potrzeb? (N=139) 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

Wśród form wsparcia, o jakie należałoby uzupełnić działania kierowane do przedstawicieli rodzinnej 
pieczy zastępczej, uczestnicy badania wskazali też na: 

 konieczność poprawy dostępu do specjalistów,  

 dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych,  

 wsparcie związane z organizacją dodatkowej pomocy w nauce,  

 realizację pomocy fakultatywnej dla rodzin zastępczych,  
 dostępność do systemów diagnostycznych,  
 udostępnianie pomieszczeń, w których mogłyby odbywać się spotkania 

z rodzicami/rodzinami biologicznymi,  

 organizowanie superwizji dla rodzin zastępczych,  
 zwiększenie liczby rodzin pomocowych lub zaangażowanie wolontariuszy w zapewnieniu 

opieki,  

 wyższe wsparcie finansowe.  
 

4. Diagnoza potrzeb usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 
 

Ocena rodzinnych form pieczy zastępczej przez ich usamodzielnianych wychowanków 

Usamodzielniani wychowankowie pozytywnie oceniają funkcjonujące rodzinne formy pieczy 

zastępczej. Ocena ta uzasadniona jest bardzo dobrym kontaktem z organizatorami i koordynatorami 

rodzinnej pieczy zastępczej, którzy wykazywali zainteresowanie sytuacją podopiecznych 

i odpowiednio na nią reagowali. Ponadto, usamodzielniani wychowankowie dostrzegają i potrafią 
wskazać na korzyści, jakie odnosi dziecko, które nie może przebywać w rodzinie biologicznej i zostaje 

umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Ich zdaniem, rodzina zastępcza to szansa na przebywanie 
i dorastanie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej. Dzieci przebywające 
w rodzinnej pieczy zastępczej otrzymują od swoich rodziców rodzinną atmosferę, czas 
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10.1%
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i zaangażowanie, co w efekcie przekłada się na możliwość wyrównania szans, udanego startu 

w dorosłość i rozpoczęcie samodzielnego życia. 

Proces usamodzielniania  

Wyniki badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych wskazują, że w praktyce proces 

usamodzielniania przebiega zgodnie z wytycznymi regulującej go Ustawy. Wychowankowie, 

w zależności od swoich planów na przyszłość, wybierają opiekuna usamodzielniania 

oraz przygotowują Indywidualny Program Usamodzielniania. Jeśli zamierzają kontynuować naukę 
i/lub podjąć pracę często nadal zamieszkują z rodzicami zastępczymi tak długo, jak jest to możliwe.  

Rysunek 5 . Proces usamodzielnia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

W opinii organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej wiek, w którym wychowankowie najczęściej 
rozpoczynają proces usamodzielnienia to 18 rok życia – odpowiedzi takiej udzieliło niecałe 2/5 

organizatorów. Wiek w którym wychowankowie najczęściej kończą proces usamodzielniania, mieści 
się w przedziale między 22 a 26 rokiem życia, jednak najczęściej do usamodzielnienia dochodzi kiedy 

wychowanek ma ok. 25 lat (odpowiedzi takiej udzieliło 3 na 5 badanych). 

 

 

 

 

Stan wiedzy przedstawicieli rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na temat procesu 
usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej jest bardzo zróżnicowany i zależny od tego, czy 
wychowanek rodziny już rozpoczął ten proces, czy jest dopiero przed nim. Część z nich, która pełniła 
dotychczas rolę opiekuna usamodzielnienia, ma świadomość czym jest Indywidualny Program 
Usamodzielniania oraz wie, na jakie formy wsparcia może liczyć w procesie usamodzielniania 

wychowanek. Zdaniem rodziców zastępczych, bariery na jakie napotyka usamodzielniany 

wychowanek dotyczą braku możliwości posiadania własnego mieszkania oraz niewystarczającego 
wsparcia finansowego. Dlatego należałoby zintensyfikować ten rodzaj wsparcia. Równie istotne jest 

wsparcie psychologiczne czy też pomoc w znalezieniu pracy.  

Sami wychowankowie, którzy powinni posiadać największą wiedzę na temat procesu, w którym się 
znajdują bądź który zakończyli, nie zawsze jednoznacznie potrafili udzielić odpowiedzi na pytanie 
o poszczególne jego elementy. Większość z nich przyznała, że dokonała dobrego wyboru osoby 

Wskazanie co najmniej 
rok przed osiągnięciem 

pełnoletności osoby, 
która będzie 
opiekunem 

usamodzielniania

Wypracowanie założeń 
Indywidualnego 

Programu 
Usamodzielniania 

i zatwierdzenie go przez 
kierownika PCPR

Realizacja 
Indywidualnego 

Programu 
Usamodzielniania

Współdziałanie 
z opiekunem 

usamodzielnania 
i pracownikiem 

socjalnym, 
informowanie 

o istotnych zmianach 
sytuacji osobistej

i majątkowej 



21 

 

na opiekuna usamodzielniania. Zazwyczaj była to samodzielna decyzja. Kontakt utrzymywany 

z opiekunem został oceniony jako dobry i właściwy – zarówno kiedy opiekunem usamodzielniania był 
rodzic zastępczy, jak i w przypadku, kiedy był to pracownik organizatora pieczy zastępczej. 
Indywidualny Program Usamodzielniania to dla wychowanków cele, które należy sobie wytyczyć, 
a następnie pracować nad ich osiągnięciem. Sporadycznie dokonywano korekty w przygotowanym 

wcześniej Indywidualnym Programie Usamodzielniania, zazwyczaj na skutek zmiany kierunku 

kształcenia.  

Wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej  

Ustawa o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej zakłada szereg form wsparcia 
dla wychowanków rozpoczynających samodzielne życie. Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 
wskazali, że pomoc na kontynuowanie nauki to najczęściej praktykowana forma wsparcia, z jakiej 

korzystają usamodzielniani wychowankowie, realizowana we wszystkich badanych powiatach. Pomoc 

na usamodzielnienie, jak i na zagospodarowanie udzielana jest przez zdecydowaną większość 

organizatorów (odpowiednio 33 i 31).  

Obecnie funkcjonujący proces usamodzielniania wychowanków postrzegany jest jako właściwy. 
Dostrzega się jednak konieczność podejmowania pracy z wychowankiem już w okolicach jego 15. czy 
też 16. roku życia, by jego dalsze wybory i decyzje były przemyślane, oparte na rozpoznaniu własnych 
zasobów i mocnych stron.  

Rysunek 6. Z jakich form wsparcia w Państwa powiecie najczęściej korzystają usamodzielniani wychowankowie? 
(N=33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej 
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Jednocześnie usamodzielnieni wychowankowie dostrzegają pewne braki w systemie wsparcia 

procesu usamodzielniania, które ujęte zostały w kolejnym podpunkcie. 

Deficyty wsparcia udzielanego usamodzielnianym wychowankom 

Ponad połowa koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dostrzega konieczność poszerzenia 
obecnie oferowanego katalogu form wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków, jedna piąta zaś 
stwierdziła, że wsparcie udzielane tej grupie w ogóle nie jest adekwatne do ich potrzeb.  

Każda z czterech grup respondentów biorących udział w badaniu wskazała na kilka najważniejszych 
według siebie aspektów, o jakie należałoby poszerzyć katalog wsparcia wychowanków. Synteza 

poszczególnych odpowiedzi pozwoliła na wyodrębnienie pięciu głównych grup deficytów: 

 problemy z założeniem samodzielnego gospodarstwa domowego (mieszkaniowe),  
 problemy ze znalezieniem odpowiedniej dla siebie drogi zawodowej (rozbudzenie aspiracji 

i rozpoznanie zainteresowań zawodowych, znalezienie i utrzymanie zatrudnienia, 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych, motywowanie siebie do rozwoju zawodowego),  

 potrzeba wymiany doświadczeń dotyczących usamodzielnienia z innymi wychowankami, 
wsparcia psychologicznego, terapeutycznego,  

 deficyty finansowe, 

 problem monitorowania dalszych losów wychowanków pieczy zastępczej. 
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Główne wnioski i rekomendacje 
 

 

Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej (samorząd oraz WRPO)  

 

Dostrzega się niewystarczającą promocję rodzicielstwa zastępczego. W opinii respondentów, 

powszechna wiedza dotycząca rodzicielstwa zastępczego jest niepełna i niejednokrotnie oparta na 

stereotypach.  

Rekomenduje się realizację ogólnopolskiej/wojewódzkiej kampanii edukacyjnej 

i promocyjnej upowszechniającej informacje na temat rodzicielstwa zastępczego 

oraz korzyści jakich doświadczają dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Kampania taka powinna uwzględniać również przekaz dotyczący potencjalnych korzyści dla 
przyszłych rodziców zastępczych. W ramach realizacji działań promocyjnych zaleca się 
wykorzystanie różnorodnych kanałów promocyjnych, mając na uwadze, że dużo większą 
skuteczność mają działania oparte na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem 
oraz bezpośredniej relacji rodzin zastępczych. 

 

Wyniki zrealizowanych badań pozwalają wnioskować, że jednym z deficytów organizacji rodzinnej 

pieczy zastępczej jest niewystarczająco rozwinięta współpraca podmiotów działających na rzecz 
pieczy zastępczej z sądami rodzinnymi czy też niska jakość współpracy ośrodków pomocy 
społecznej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

Zaleca się organizowanie szkoleń, przygotowanie materiałów informacyjnych dla 
pracowników sądów, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji, które pracują na rzecz 
rodzin zastępczych, ich wychowanków oraz rodzin biologicznych. Sugeruje się także 
powoływanie interdyscyplinarnych zespołów złożonych z przedstawicieli instytucji 
podejmujących pracę na rzecz rodziny i usamodzielnianego wychowanka. Ponadto, zaleca 

się podejmowanie działań mających na celu aktywne włączanie instytucji w działania na 
rzecz biologicznej rodziny dziecka przez okres 18 miesięcy od momentu jego umieszczenia 
w pieczy zastępczej. W tym czasie należy podejmować intensywną pracę z rodziną 
biologiczną dziecka, a po upływie tego okresu należy powołać zespół interdyscyplinarny 
składający się ze wszystkich pracujących z rodziną osób (uwzględniając również rodziców 
zastępczych), którzy tworzą szeroką i jednoznaczną opinię, na podstawie której sąd wydaje 
zarządzenie o zmianie władzy z ograniczonej na pozbawienie lub przywrócenie dziecka do 
rodziny naturalnej. Przyjęcie takiego schematu działania skróciłoby czas, w którym sytuacja 
prawna dziecka nie jest unormowana oraz przeciwdziałało sytuacjom, w których opinie 

dotyczące powrotu dziecka do rodziny biologicznej są zróżnicowane w zależności od 
instytucji. 

 

Czynnikiem zniechęcającym organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji projektów 
finansowanych z WRPO jest nadmiernie rozwinięta biurokracja związana z realizacją projektów. 
Jednocześnie, badanych organizatorów cechuje wysokie zainteresowanie i gotowość do realizacji 
projektów finansowanych ze środków WRPO dotyczących pieczy zastępczej. 

Sugeruje się organizowanie częstszych spotkań informacyjnych lub zaoferowanie innej 

formuły przekazu informacji (instruktaże online, spotkania zdalne, spotkania terenowe, dla 
mniejszych obszarów) dla organizatorów pieczy zastępczej zainteresowanych realizacją 
projektów finansowanych z WRPO. Spotkania powinny mieć charakter konsultacyjny 
(dotyczący aspektów formalno-prawnych realizowanych projektów). Mogą również stanowić 
okazję do prezentacji dotychczas realizowanych działań na rzecz rodzin zastępczych 
i usamodzielnianych wychowanków sfinansowanych z WRPO, które mogą zasługiwać na 
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miano dobrych praktyk. Proponowane formy wsparcia, które mogłyby zostać sfinansowane 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyć mogą: 

 tworzenia programów, polegających na współpracy ze specjalistami obejmującej 
pełną diagnostykę (pedagogiczną, psychologiczną, psychiatryczną, medyczną), 

 tworzenia programów skoncentrowanych na profilaktyce dotyczącej zagrożeń 
wynikających ze społecznego niedostosowania wychowanków, 

 tworzenia programów dotyczących wyrównania zdiagnozowanych deficytów. 

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Rola i zakres pracy koordynatora są bardzo szerokie i obejmują bardzo wiele czynności 
realizowanych na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej i ich wychowanków. Sami koordynatorzy 

wskazują, że przy ustalaniu zasad ich pracy istotne byłoby kierowanie się nie liczbą rodzin, a  liczbą 
dzieci, które przebywają w rodzinie zastępczej czy w rodzinnym domu dziecka. 

Zaleca się, by przy organizacji pracy koordynatorów rodzinnej pieczy kierować się specyfiką 
sytuacji danej rodziny – liczbą dzieci, która w niej przebywa i specyfiką ich sytuacji. 
Dodatkowo, zaleca się by nie obciążać koordynatorów pieczy zastępczej dodatkowymi 
zadaniami (np. związanymi z prowadzeniem sekretariatu PCPR). Zaleca się stworzenie sieci 

pomocowej dla rodzin zastępczych dostępnej przez całą dobę, czyli dyżurów koordynatorów, 
by służyć rodzinom fachową pomocą w nagłych przypadkach (tj. w weekendy czy święta). 
Stworzenie takiej sieci odciążyłoby również koordynatora pracującego z rodziną, która 
korzysta z jego pomocy również w czasie wolnym od pracy. 

 

Przedstawiciele rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Rodziny zastępcze spokrewnione powinny mieć obowiązek podwyższania swoich kompetencji 
opiekuńczych i być objęte wsparciem w tym procesie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, 
że spokrewnieni rodzice zastępczy to najczęściej osoby o niskim poziomie wykształcenia, 
nieaktywne zawodowo, wielokrotnie dziadkowie, którzy z obawy przed utratą kontaktu 
z wnukami sprawują nad nimi pieczę.  

Zaleca się organizowanie obowiązkowych szkoleń dla przedstawicieli rodzin zastępczych 
spokrewnionych, mających na celu podnoszenie ich kompetencji wychowawczych. 

Proponowana tematyka szkoleń dla przedstawicieli rodzin spokrewnionych: 

 szkolenia mające na celu podwyższanie umiejętności radzenia sobie z deficytami 
dziecka (ich rozpoznanie, niwelowanie oraz zapobieganie), 

 szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej międzypokoleniowej: „Jak mówić 
żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. 

 

Z badania wynika, że wsparcie świadczone rodzinom zastępczym jest nieadekwatne do  ich 

potrzeb. Często sygnalizowanymi przez rodziców problemami są:  
 konieczność organizowania wypoczynku dla siebie i wychowanków we własnym zakresie. 

Jak wykazały badania, wielu rodziców nie wypoczywało na wakacjach od kilku/kilkunastu 

lat. Jeśli gdzieś wyjeżdżają, zazwyczaj towarzyszą im ich wychowankowie,  

 brak możliwości otrzymania wsparcia ze strony rodziny pomocowej, polegającego na 
opiece nad dzieckiem/dziećmi do 30 dni,  

 konieczność organizowania we własnym zakresie opieki nad wychowankami 

popołudniami lub w okresie letnim, przy częstym zaangażowaniu dalszej rodziny, 

znajomych czy sąsiadów. Rodziny sygnalizują jednak, że pomocne byłoby dla nich wsparcie 
np. wolontariuszy, którzy odciążyliby ich w opiece nad dziećmi i pomogli dzieciom 
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w nauce, 

 konieczność dokonywania częstych napraw i remontów w domu z uwagi na zwiększoną 
eksploatację w bardziej licznych rodzinach zastępczych.  
Rekomenduje się pozyskiwanie i tworzenie większej liczby rodzin pomocowych przy 

wprowadzeniu systemu zachęt do pełnienia takiej funkcji. Sugeruje się również, by 
poszczególni organizatorzy pieczy zastępczej zintensyfikowali działania mające na celu 

pozyskiwanie wolontariuszy, którzy będą działać na rzecz wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej. Rekomenduje się również, aby organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej mieli 
w obowiązku w czasie wakacji i ferii zapewnienie oferty wyjazdów lub innych form 

aktywnego spędzania czasu wolnego dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. 
Wdrożenie takiego rozwiązania odciążyłoby rodziców zastępczych w sprawowaniu opieki 
nad dziećmi w dni wolne od szkoły. Dobrym rozwiązaniem byłoby także zorganizowanie 
systemu wsparcia dla rodzin zastępczych w zakresie prac remontowych (dofinansowanie 
remontów, zapewnienie dostępności fachowców, „usługa złotej rączki” dla rodzin 
zastępczych, itp.)  

 

W skali regionu coraz więcej dzieci kierowanych jest do pieczy zastępczej ze zdiagnozowanymi 
różnego rodzaju zaburzeniami (np. ADHD, TRAD, FAS, często sprzężonymi i współtowarzyszącymi 
innym dysfunkcjom zdrowotnym lub niepełnosprawności intelektualnej). Rodzice zwracają uwagę 
na utrudniony dostęp do opieki specjalistycznej. 

Rekomenduje się wprowadzenie preferencyjnych warunków przyjęcia do różnego rodzaju 
specjalistów dla rodzin zastępczych, których wychowankowie mają takie problemy. Rodziny 
te powinny być przyjmowane na korzystniejszych warunkach finansowych i czasowych.  
 

Dostrzega się problemy związane z obecnie funkcjonującym sposobem organizacji spotkań dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzicami (jak np.: miejsce, sposób 

organizacji i przebieg spotkania oraz późniejsze konsekwencje dla dziecka i obu rodzin).  

Rekomenduje się tworzenie miejsc spotkań dla dzieci i ich biologicznych rodzin, w których na 

gruncie neutralnym mogłyby być one organizowane. Dobrym pomysłem byłaby również 
możliwość animacji takich spotkań przez osobę zewnętrzną (pedagog, psycholog, terapeuta). 

Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyniłoby się do odciążenia rodzin zastępczych 
z obowiązku nadzorowania tych spotkań oraz wpłynęłoby pozytywnie na relacje rodzin 

zastępczych z biologicznymi.  
 

 

Usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Aktualnie system wsparcia usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej nie spełnia do 
końca swojej roli i nie odpowiada w pełni na potrzeby wychowanków. W toku badania 
wyodrębniono kilka obszarów wymagających rozwinięcia i wzmocnienia. 

Obszary wsparcia, które należy rozwijać i wzmacniać dotyczą przede wszystkim:  
1. wsparcia mieszkaniowego, 

2. wsparcia terapeutycznego, psychologicznego,  

3. pracy nad motywacją do podnoszenia swoich aspiracji,  

4. wsparcia w znalezieniu zatrudnienia,  

5. wsparcia finansowego, 

6. monitorowania losów wychowanków po opuszczeniu pieczy zastępczej, ale 
korzystających jeszcze ze wsparcia, jakie im przysługuje.  

Oferowane wsparcie może mieć formę: 
 doradztwa zawodowego lub kursów zawodowych, finansowanie zdobywania 
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kompetencji, staży zawodowych poprzedzonych wzięciem udziału w procesie rekrutacji 
i przygotowania dokumentów aplikacyjnych,  

 grup wsparcia czy też spotkań, podczas których usamodzielniani mogliby spotykać się 
i rozmawiać z osobami będącymi w podobnej sytuacji życiowej, 

 szkoleń z zakresu mechanizmów związanych z zarządzaniem własnymi finansami, 
wyrobienia nawyków związanych z opłacaniem rachunków,  

 szkoleń dotyczących odnajdywania się w codziennym życiu i załatwiania spraw, na 
przykład związanych z korzystaniem z usług ochrony zdrowia, złożeniem zeznania 

podatkowego czy wyrobieniem dokumentów (np. dowodu osobistego).  

 

Dostrzega się niewystarczające efekty zbyt późnego podejmowania pracy z usamodzielnianym 

wychowankiem, przygotowującej do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.  
Rekomenduje się rozpoczęcie pracy z usamodzielnianym wychowankiem już od 15 roku 
życia, w celu przygotowania go do samodzielnego funkcjonowania i radzenia sobie 

w dorosłym życiu. Praca z usamodzielnianym wychowankiem powinna skupić się na nauce 
rozpoznawania własnych zasobów i ich wykorzystania. Ponadto, należy uwzględnić realizację 
zajęć mających na celu wyposażenie usamodzielnianych wychowanków w wiedzę 
i umiejętności niezbędne w codziennym życiu, np. dotyczące funkcjonowania systemu służby 
zdrowia czy mechanizmów związanych z zarządzaniem finansami.  

 

Dostrzega się potrzebę wzmocnienia roli opiekuna usamodzielniania i wyspecjalizowania tej 

funkcji. 

Opiekunem usamodzielnienia powinna być osoba posiadająca kompetencje i wiedzę, które 
ułatwiają wspieranie wychowanka w procesie usamodzielnienia, zatrudniana przez 

organizatora pieczy zastępczej. Taka osoba w swoich obowiązkach miałaby jedynie 
zajmowanie się procesem usamodzielnienia. Takie rozwiązanie nie obciążałoby dodatkowo 
koordynatora rodzinnej pieczy czy też rodzica zastępczego. Ponadto, opiekun 
usamodzielnienia powinien pełnić swoją rolę do 25 roku życia usamodzielnianego lub krócej, 
jeśli zostaną wykazane przesłanki wskazujące na osiągnięcie dojrzałości społecznej 
wychowanka. Zadaniami opiekuna usamodzielnienia powinny być wyposażanie wychowanka 

w umiejętności odnalezienia się w codziennym życiu oraz pracy nad jego kompetencjami 
społecznymi i poczuciem własnej wartości. Funkcjonujący w ten sposób opiekun 

usamodzielnienia mógłby stale monitorować sytuację wychowanka i stać się mentorem 
usamodzielnienia, trenerem samodzielności. 

 

Zauważa się potrzebę kontynuowania procesu usamodzielnienia po ukończeniu 18 roku życia. 

Obecnie organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej nie mają realnego wpływu na 
dalsze losy wychowanków. Dodatkowo, sami usamodzielnieni wychowankowie wyrażają potrzebę 
większego wsparcia przez przedstawicieli systemu. 

Zaleca się wypracowanie i powstanie narzędzia, które umożliwi kontynuowanie relacji 

usamodzielnianych wychowanków z organizatorem/koordynatorem pieczy zastępczej oraz 

stworzenie sieci wsparcia, aby wychowanek nie miał poczucia pozostawienia „samemu 
sobie”. Ponadto, istotną rolę w dalszym utrzymywaniu relacji może mieć odpowiednio 
wczesne komunikowanie wychowankom, że pomimo opuszczenia rodzinnej pieczy 
zastępczej mogą nadal otrzymywać wsparcie ze strony organizatora/koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. Powinna zostać stworzona szczegółowa procedura monitorowania losów 

usamodzielnianego wychowanka, która w pewien sposób obligowałaby go do dalszej 
współpracy, przynajmniej do 25 roku życia lub krócej, jeśli zostaną wykazane przesłanki 
wskazujące na osiągnięcie dojrzałości społecznej wychowanka.  
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Jedną z najczęściej wskazywanych potrzeb usamodzielnianych wychowanków, zarówno w badaniu 

jak i kontrolach NIK, jest możliwość uzyskania mieszkania na preferencyjnych warunkach. 

Sugeruje się podejmowanie działań na rzecz powstawania mieszkań chronionych, 

socjalnych i komunalnych dostępnych dla usamodzielnianych wychowanków. Kluczowe 

znaczenie w zwiększeniu dostępu do mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków ma 

wsparcie ze strony gminy. Ofertę mieszkań socjalnych (przyznawanych przez gminę) lub 

mieszkań chronionych można by uzupełnić o mieszkania przejściowe (treningowe), 

w których wychowanek mógłby przebywać do czasu całkowitego usamodzielnienia się, 
praktykując swoje umiejętności samodzielnie, oczekując w bezpiecznym otoczeniu na 
przyznanie docelowego miejsca zamieszkania. W ten sposób miałby on możliwość 
prowadzenia niezależnego gospodarstwa domowego. Organizator mógłby zapewniać około 
10 takich mieszkań w powiecie, opłata za nie mogłaby być w gestii wychowanka. Mieszkanie 

przejściowe wychowanek musiałby opuścić przed ukończeniem 25 roku życia (lub wcześniej, 
jeśli wykaże dojrzałość społeczną).  
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