


GŁÓWNE PROBLEMY SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 
W POZNANIU

pozyskiwanie kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej
(rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe oraz prowadzących
rodzinne domy dziecka);

tworzenie nowych miejsc w instytucjonalnych formach pieczy
zastępczej;

trudności w znalezieniu miejsca w pieczy zastępczej również w
sytuacjach interwencyjnych;

praca z wychowankami pieczy zastępczej przejawiającymi zaburzenia
emocjonalne i zachowania;

zapewnienie dzieciom opieki w rodzinach pomocowych w
sytuacjach tego wymagających (przede wszystkim podczas
czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z
wypoczynkiem przez rodziny zastępcze zawodowe).



CZASOWE NIESPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM 
W ZWIĄZKU Z WYPOCZYNKIEM – ART. 69

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom
dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad
dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni
kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.

Rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom
dziecka informuje organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o
terminie czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w
związku z wypoczynkiem, nie później niż 30 dni przed jego
planowanym rozpoczęciem.



CZASOWE NIESPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM –
ART. 73

W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad
dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom
dziecka piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona
rodzinie pomocowej.

Piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie
pomocowej, w szczególności w okresie:
• czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub

prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem, o którym
mowa w art. 69, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu;

• nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka.



RODZINA POMOCOWA - ART. 74

Rodziną pomocową może być:
• rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny

dom dziecka;

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

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub
prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina
pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich
opieką.

Nie ma możliwości, aby rodziną pomocową zostały osoby z
najbliższego kręgu rodziny zastępczej, znane dzieciom, dające
rękojmię należytego sprawowania tej funkcji, pozytywnie
zaopiniowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.



Nawiązanie i realizacja współpracy polegającej na
wskazywaniu MOPR przez WOA rodzin
przeszkolonych do pełnienia funkcji rodziny
przysposabiającej, gotowych do pełnienia funkcji
rodziny pomocowej.

PRÓBA ROZWIĄZANIA PROBLEMU 
ZWIĄZANEGO Z BRAKIEM RODZIN 

POMOCOWYCH – WSPÓŁPRACA MOPR W 
POZNANIU Z WIELKOPOLSKIM OŚRODKIEM 

ADOPCYJNYM





Dzięki współpracy organizatorów pieczy zastępczej z WOA w 
okresie 2020-2021:

utworzono … rodzin pomocowych

umieszczono w nich … dzieci

pozostało w nich … dzieci



DZIECKO 
w centrum naszych działań

Dziecko w centrum naszych działań - taki był/jest nasz cel.

Dobra współpraca OA i OPZ w zabezpieczeniu dziecka - OA 
mają przygotowanych kandydatów, a OPZ dzieci do 
umieszczenia - nawiązujmy współpracę.

Korzyści/wyzwania dla samych rodzin pomocowych/ 
tymczasowych zastępczych - zbadaliśmy to za pomocą 
ankiety, w której wzięło udział 16 rodzin - oto rezultaty:



WYNIKI ANKIETY
CO NASZE RODZINY MYŚLĄ O TAKIM ROZWIĄZANIU?
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Dlaczego zdecydowaliście się na taką formę opieki? 
(możecie zaznaczyć wiele odpowiedzi)
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Co w tej sytuacji było dla Was najtrudniejsze? 
(możecie zaznaczyć wiele odpowiedzi)
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Na ile wyobrażenia co do tej sytuacji pokryły się z 
rzeczywistością? 

było (jest) tak, jak sobie
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Czy w ciągu tego czasu mieliście poczucie 
wsparcia ze strony instytucji? 

(możecie zaznaczyć wiele odpowiedzi)
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Jakiego typu wsparcie było Wam potrzebne najbardziej?
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