
Instytucjonalna piecza zastępcza:
❑ potrzeby

❑ funkcjonowanie
❑ deinstytucjonalizacja

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, mimo różnego rodzaju form promocji
rodzicielstwa zastępczego, nadal mają niewystarczającą ilość rodzin zawodowych
i niezawodowych, w związku z tym pojawiają się trudności:
➢ z realizacją orzeczeń sądów w sprawie wskazania odpowiedniej formy pieczy

zastępczej
➢ ze zmianą formy pieczy zastępczej dla umieszczonych dzieci (z rodziny zastępczej do

placówki czy też z placówki do rodziny zastępczej)



Mówiąc o potrzebie instytucjonalnej pieczy zastępczej tzn. utrzymaniu czy
też tworzeniu nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, konieczne jest
rozpatrywanie tego w odniesieniu do sytuacji rodzin zastępczych w danym
powiecie.

Z różnych powodów (rezygnacja rodziny zastępczej, dysfunkcje dziecka,
niepełnosprawność, liczne rodzeństwo, miejsce pochodzenia dziecka) dzieci nie
mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej i jedyną formą zabezpieczenia jest
umieszczenie ich w placówce.

Umieszczenie w placówce bywa często jedynym rozwiązaniem w celu
zabezpieczenia dziecka czy też rodzeństwa.

Ilość rodzin zastępczych jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb.



Problemy  w sprawach opiekuńczych

Coraz więcej dzieci i młodzieży ma problemy z dostosowaniem
społecznym, agresją, zaburzeniem zachowania na tle seksualnym,
uzależnieniem od internetu czy telefonu.
Często z powodu braku dostępności do specjalisty np.
psychoterapeuty,
psychiatry dziecięcego,
seksuologa
terapeuty…
rodziny zastępcze rezygnują z opieki i konieczne jest wówczas
zabezpieczenie dziecka poprzez umieszczenie go w placówce opiekuńczo
– wychowawczej.

Pracownicy placówek również mają problemy z ograniczoną
dostępnością do specjalistów, jednak trud sprawowania opieki
i wychowania dzieci, rozkłada się wówczas na kilku opiekunów
zatrudnionych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.



Coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest zabezpieczenie w pieczy
zastępczej licznego rodzeństwa.
Najczęściej to placówki opiekuńczo – wychowawcze zaspokajają potrzebę realizacji
umieszczenia 3 czy 5 dzieci.

W sytuacji, kiedy powiaty musiałyby podjąć działania w celu likwidacji
placówek, zachodzi duże ryzyko, że będą częściej występowały zjawiska
rozdzielania rodzeństw.

Rodziny zastępcze obawiają się podjęcia trudu sprawowania opieki nad
większą ilością dzieci.



W celu lepszego funkcjonowania pieczy zastępczej wskazane
jest podjęcie m.in. działań mających na celu wsparcie
pracowników placówki, rodzin zastępczych oraz pracowników
PCPR poprzez:
✓ ułatwienie dostępności do specjalistów (lekarzy),
✓ organizację cyklicznych szkoleń w formie warsztatów

(wymiana doświadczeń) oraz szkoleń kilkudniowych
(spotkania integracyjne),

✓ kampanie rządowe na rzecz promocji rodzicielstwa
zastępczego,

✓ dodatkowe programy rządowe związane z finansowaniem
wypoczynku dla dzieci i rodzin oraz wsparcie rodzicielstwa
zastępczego.



Instytucjonalna piecza zastępcza, a więc działalność placówek opiekuńczo –
wychowawczych (zarówno typu socjalizacyjnego, jak również specjalistyczno-
terapeutycznego) jest niezbędna, aby powiat mógł realizować zadania w celu
zabezpieczenia dzieci i młodzieży.

Rodzinna piecza zastępcza mimo, iż jest w założeniach najlepszą formą
sprawowania opieki, nie w każdym powiecie jest wystarczająca.

Różnice w powiatach, co do konieczności funkcjonowania placówek, wynikają
z :
▪ zasięgu terytorialnego powiatu (ilość podległych gmin),
▪ przewlekłości postępowań sądowych,
▪ wsparcia rodzin biologicznych na poziomie gminnym,
▪ współpracy ze środowiskiem lokalnym,
▪ zasobów finansowych powiatu.


