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Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019. 

Wstęp.  

Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu                                    

lub podmiotu, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej 

„ustawą”.    

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2012 Starosty Otwockiego z dnia 3 stycznia 2012 r. 

Organizatorem Pieczy Zastępczej w Powiecie Otwockim wyznaczone zostało Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.  

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przedstawia 

Staroście i Radzie Powiatu sprawozdanie z efektów pracy. 

Do zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy w szczególności:  

1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                              

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię                                    

o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 

3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                         

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

4. zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym                         

i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; 

5. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych 
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szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora                                        

i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

6. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; 

7. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                       

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;   

8. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontariuszy; 

9. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum 

pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami 

pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi; 

10. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą                    

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 

11. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                          

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 

12. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

13. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie 

psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz 

rodziców dzieci objętych tą pieczą; 
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14. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz, dotyczących 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka; 

15. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym 

rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich 

kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; 

16. zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji; 

17. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy; 

18. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

19. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo 

prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,                                   

w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego 

wypoczynku. 

Rodzinna piecza zastępcza w Powiecie Otwockim. 

Zgodnie z ustawą, w przypadku gdy rolę Organizatora Pieczy Zastępczej pełni Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w jednostce tworzy się Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej, zwany dalej Zespołem.  

Realizacja zadań.  
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Pracą Zespołu koordynował Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

W 2019 r. w skład Zespołu wchodziło 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

zatrudnionych łącznie na 3,75 etatu, konsultant do spraw rozwoju dzieci i młodzieży w 

rodzinach zastępczych – 1/2 etatu, 4 psychologów zatrudnionych łącznie na 2,75 etatu, 

specjalista pracy socjalnej oraz pracownik socjalny.    

Zespół wykonywał zadania wynikające z zapisów ustawy, a mianowicie:  

1. prowadził nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

kwalifikował osoby kandydujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczych, 

zapewniał badania psychologiczne kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, wydawał opinię o spełnianiu warunków zgodnie z ustawą oraz ocenę 

predyspozycji                                 i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, zorganizował i prowadził szkolenie dla kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, wydawał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz 

zaświadczenia kwalifikacyjne                            na rodzinę zastępczą.  

W 2019 roku promocja rodzicielstwa zastępczego i poszukiwanie kandydatów                   

na rodzinę zastępcza  odbywała się przez informacje umieszczone na stronie  

internetowej,  ulotki informacyjne oraz informacje udzielane przez  pracowników 

Zespołu, zarówno w kontakcie bezpośrednim z kandydatem jak i w postaci 

rozmów telefonicznych. W 2019 roku  do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie                           w Otwocku wpłynęło łącznie  15  wniosków o 

przeprowadzenie kwalifikacji                          i skierowanie na szkolenie na 

rodzinę zastępczą, z tego 5 na rodzinę zastępczą niezawodową oraz 10 na rodzinę 

zastępczą spokrewnioną.  

Po przeprowadzaniu procedury kwalifikacyjnej 13  kandydatów zostało 

skierowane na szkolenia na rodzinę zastępczą, z tego 6 na rodzinę zastępczą 
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niezawodową oraz 7 kandydatów  na rodzinę zastępczą spokrewnioną. Dla 3 

kandydatów odmówiono wydania skierowania na szkolenie i wydania 

zaświadczenia kwalifikacyjnego. Jedno małżeństwo zrezygnowało z ubiegania się 

o kwalifikacje na rodzinę zastępczą niezawodową. Wobec 2 kandydatów  na 

rodzinę zastępczą spokrewniona oraz 1 kandydata na rodzinę zastępczą 

niezawodową postępowanie kwalifikacyjne i skierowanie na szkolenie przeszło na 

kolejny rok kalendarzowy. 

W 2019 roku Zespół przeprowadził 3 szkolenia dla kandydatów na rodzinę 

zastępczą spokrewniona, w których udział wzięły 13 kandydatów oraz 1 szkolenie   

dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową w którym udział wzięło 7 

kandydatów, z czego jedno małżeństw zrezygnowało  w trakcie  trwania szkolenia.  

W 2019 r. Zespół wydał 17 kwalifikacji na rodzinę zastępczą,  z  tego 5                                 

dla kandydatów na rodzinę zastępcza niezawodową  oraz 12 na rodzinę zastępczą 

spokrewnioną.  

2. zapewniał pomoc i wsparcie osobom sprawującym pieczę zastępczą poprzez:  

� zorganizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji, 

uwzględniając ich  potrzeby. W 2019  roku przeprowadzono szkolenia i 

warsztatu z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione i rodziny 

zastępcze niezawodowe. Tematyka szkleń i warsztatów dla rodzin 

zastępczych spokrewnionych:     

o Idea rodzicielstwa zastępczego 

o Jak wprowadzać zasady wychowawcze w życie codzienne 

o Jak wprowadzać zmiany w otoczeniu dziecka, aby zapobiegać  

trudnym zachowaniom 

o Zagrożenie młodego pokolenia 
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o Rozwój dziecka - kryzysy rozwojowe 

o Emocja i motywacje 

o Jak zmotywować niezmotywowanych 

o Rodzaje przemocy 

o Zranione dziecko 

o Pozytywne i negatywne konsekwencje wychowania dziecka 

o Komunikacja – NVC - Porozumienie bez przemocy 

o Rozwój dziecka - Kids’ Skills 

o Przemoc wobec dzieci, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc 

o Być dumnym rodzicem - jak chwalić i być chwalonym 

Tematyka szkleń i warsztatów dla rodzin zastępczych niezawodowych:     

o Komunikacja- NVC- Porozumienie bez przemocy 

o Jak wprowadzać zasady wychowawcze w codziennym życiu 

o Rozwój dziecka 

o Techniki efektywnego uczenia się 

o Rodzaje przemocy 

o Przemoc - praca z trudnymi emocjami 

o NVC - Porozumienie bez przemocy 

o Rozwój dziecka - Kids’ Skills 

o Efektywne techniki uczenia się 

o Warsztaty komunikacyjne 

� prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą oraz dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Pomoc 

psychologiczna polegała na oddziaływaniach terapeutycznych, pomocy                      

i wsparciu dla rodziny zastępczej, pomoc i wsparcie dla dziecka 
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umieszczonego w  rodzinnej pieczy zastępczej oraz podejmowaniu 

interwencji w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, zapewniono poradnictwo, 

którego celem było zachowanie i wzmocnienie kompetencji 

wychowawczych oraz przeciwdziałanie wypaleniu w sprawowaniu funkcji 

rodziny zastępczej. W 2019 roku liczba rodzin, którym udzielono porad                     

w ramach poradnictwa specjalistycznego wyniosła 18, natomiast liczba 

udzielonych porad w ramach poradnictwa specjalistycznego 65; 

� sporządzenie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do 

sprawowania rodziny zastępczej dla funkcjonujących rodzin zastępczych 

niezawodowych. W 2019 roku sporządzono łącznie 28 opinii; 

� zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do pomocy prawnej według 

sygnalizowanych potrzeb. Konsultacje prawne odbywały się w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w ramach 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonej przez Ministerstwa 

Sprawiedliwości.  

3. współpracował ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy 

społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, 

zakładami opieki zdrowotnej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 

stowarzyszeniami, fundacjami pracującymi na rzecz dziecka umieszczonego                        

w rodzinnej pieczy zastępczej.   

4. dokonywał okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych. Ocena sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej miała na celu m. in.:  

� ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 

� analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 

� modyfikowanie planu pomocy dziecku; 
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� ocenę stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 

� monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną umożliwiającą przysposobienie; 

� ocenę zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Ocenę sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej Zespół dokonywał na posiedzeniu                    

z udziałem rodziny zastępczej, rodzica  biologicznego dziecka z wyjątkiem rodzica 

pozbawionego władzy rodzicielskiej, asystenta rodziny lub przedstawiciela 

ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania rodzica, 

przedstawiciela ośrodka adopcyjnego oraz innych osób ważnych dla dziecka lub 

przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką dziecka i rodziny 

zastępczej.  Ocena sytuacji dziecka przeprowadzana była w miarę potrzeb, jednak 

w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej, niż co 3 miesiące, a w 

przypadku dzieci starszych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. W 2019 roku łącznie 

przeprowadzono  156 ocen sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej. Po dokonaniu 

oceny sytuacji dziecka Zespół formułował na piśmie opinię dotyczącą zasadności 

dalszego pobytu dziecka                w rodzinie zastępczej, a następnie przekazywał 

ją do właściwego sądu.  

Na dzień 31.12.2019 roku na terenie Powiatu Otwockiego łącznie przebywało 76 

dzieci w rodzinach zastępczych,  z tego 30 dzieci w rodzinach zastępczych 

niezawodowych i 46 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych. 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odbywało się na podstawie 

stosownego postanowienia sądu.  W 2019  roku na podstawie postanowienia sądu 

umieszczonych zostało łącznie 10 dzieci, z tego 6 dzieci w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej, 4 w rodzinie zastępczej niezawodowej. Dwoje dzieci wspólnie z 
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rodziną zastępczą zamieszkało na terenie Powiatu Otwockiego  Natomiast, z 

rodzinnej pieczy zastępczej odpłynęło łącznie 11 dzieci z tego:  

� 2 dzieci powróciło do rodziny naturalnej 

� 9 wychowanków rodziny zastępczej osiągnęło 18 rok życia i opuściło 

rodzinę zastępczą.      

Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Otwockiego na dzień 31.12.2019 roku przedstawiał się  następująco: 

� poniżej 1 roku – 1 dziecko  

� od roku 1 do 3 lat – 7 dzieci 

� 4 – 6 lat – 6 dzieci  

� 7 – 13 lat – 38 dzieci  

� 14 – 17 lat - 24 dzieci  

� 18 – 24 lat – 1 wychowanek  

Okres przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Otwockiego na dzień 31.12.2019 roku przedstawiał się w poniższy sposób: 

� do 3 miesięcy – 2 dzieci, z tego 2 w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych  

� powyżej 3 do 6 miesięcy – 2 dzieci, z tego 0 w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych 

� powyżej 6 do 12 miesięcy – 8 dzieci, z tego 8 w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych  

� powyżej 1 roku do 2 lat  - 10 dzieci, z tego 10 w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych 

� powyżej 2 lat do 3 lat – 8 dzieci, z tego 5 w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych 
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� powyżej 3 lat – 46 dzieci, z tego 24 w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych. 

5. dokonywał  oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia 

powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Oceny rodziny 

zastępczej Zespół dokonywał  w konsultacji   z rodziną zastępczą,  koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej jak również z  asystentem rodziny pracującym z 

rodziną dziecka. Pierwszej  ocenę rodziny zastępczej, Zespół dokonuje nie później 

niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie 

zastępczej. Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania 

pierwszej oceny, a następne nie rzadziej niż co 3 lata. Od oceny, rodzina zastępcza 

może  złożyć, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny, zastrzeżenia do 

starosty. Rodzina zastępcza ma obowiązek zapewnić dziecku całodobowa opiekę i 

wychowanie m. in.:  

� traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 

osobowej;  

� zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

� zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych  

� zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;  

� zaspokaja potrzeby dziecka emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne 

oraz religijne;  

� zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie 

prywatne dziecka;  

� umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 

postanowi inaczej;  
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� współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.  

Na dzień 31.12.2019 roku na terenie Powiatu Otwockiego funkcjonowało                            

64 rodziny zastępcze, z tego 23  rodzin zastępczych niezawodowych oraz 41  

rodzin zastępczych spokrewnionych. W 2019 roku łącznie przeprowadzono 20 

ocen  rodzin zastępczych, z tego 16 ocen było pozytywnych, 2 oceny warunkowo 

dopuszczające, oraz 2 oceny negatywne.   

6. zapewniał koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej pomocy i wsparcia w pracy 

z rodziną zastępcza oraz umieszczonym dzieckiem.  W okresie sprawozdawczym 

odbywały się robocze  posiedzenia  Zespołu, z udziałem koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, na których omawiano bieżącą sytuację rodziny zastępczej oraz 

formułowano diagnozę sytuacji rodziny zastępczej oraz umieszczonego dziecka. 

Zespół dawał możliwość wieloaspektowego spojrzenia na sytuacje trudne i 

problemowe rodzin zastępczych ze wskazówkami do dalszej pracy dla 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jak również proponowano udział w 

szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej. Objecie rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej  odbywa się na jej wniosek. Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej pracujący na 1 etat  pod swoją opieką może mieć nie więcej niż 15 

rodzin zastępczych. 

Na dzień 31.12.2019 roku opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

objętych było 57 rodzin zastępczych. 

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  należy: 

� udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających  

z pieczy zastępczej; 
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� przygotowanie planu pomocy dziecku (we współpracy z asystentem 

rodziny i rodziną zastępczą); 

� pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; 

� zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy                

dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej; 

� zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

� przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej otoczyli rodziny zastępcze opieką,  

wsparciem, zbudowali z nimi więź terapeutyczną oraz podejmowali wspólne 

działania mające na celu  rozwiązanie bieżących trudności wynikających                                  

z funkcjonowania rodziny zastępczej  oraz potrzeb dziecka. Wszyscy zatrudnieni 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z zapisami ustawy złożyli 

sprawozdania z efektów swojej całorocznej pracy. W złożonych sprawozdaniach 

nawiązywali do podjętych działań, takich jak:  

� realizacja opracowanego planu pomocy dziecku umieszczonemu w 

rodzinie zastępczej ew. jego modyfikacja zgodnie z zaistniałymi 

potrzebami;  

� rozpoznawania sytuacji rodzinnej i opracowanie plany działań na rzecz 

danej rodziny zastępczej; 

� pomoc w rozwiazywaniu występujących trudności opiekuńczo – 

wychowawczych; 

� pomoc w nabywaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych przez 

rodziny zastępcze; 
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� pomoc w rozwiazywaniu występujących problemów emocjonalnych                         

u dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych; 

� praca z rodziną zastępczą na rzecz poprawy relacji z rodzicami 

biologicznymi oraz  utrzymywania kontaktu dziecka z rodziną 

pochodzenia; 

� monitorowanie bieżącej sytuacji zdrowotnej dziecka jak i opiekuna 

zastępczego;  

� podejmowanie pracy na rzecz poprawy komunikacji w rodzinie zastępczej;  

� zachęcanie rodzin zastępczych do systematycznego podnoszenia swoich 

umiejętności opiekuńczych i wychowawczych poprzez udział w 

spotkaniach doszkalających, warsztatach, treningach, korzystania z pomocy 

specjalistycznej;   

�  współpraca z innymi instytucjami na rzecz dziecka umieszczonego                            

w rodzinie zastępczej.  

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej odpowiadają za przygotowanie Planu 

Pomocy Dziecku w rodzinie zastępczej. Opracowanie planu następowało                            

we współpracy z rodziną zastępczą, asystentem rodziny oraz ew. z psychologiem. 

Plan Pomocy Dziecku zawiera działania dotyczące funkcjonowania  dziecka                        

w rodzinie zastępczej w poszczególnych obszarach tj. w obszarze emocjonalnym, 

obszarze społecznym, stanu zdrowia dziecka, kontaktu dziecka  z rodzicami 

biologicznymi, edukacji dziecka oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka. 

Plan Pomocy Dziecku sporządza się raz, następnie dokonuje się oceny działań 

zawartych w planie a w razie potrzeby dokonuje się jego modyfikacji.  W 2019 

roku  opracowano 13 Planów Pomocy Dziecku.  
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Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej współpracowali ze specjalistami                           

z zewnętrz, m. in. z psychologami oraz pedagogami szkolnymi, z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, z nauczycielami, z pracownikami socjalnymi                       

z ośrodków pomocy społecznej, asystentami rodziny, z kuratorami zawodowymi               

i społecznymi,  z lekarzami i innymi osobami w zakresie wsparcia rodziny 

zastępczej i dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Podjęta 

współpraca miała na celu dobrze zdiagnozować sytuację dziecka umieszczonego w 

rodzinnej pieczy zastępczej  i zaplanować optymalne wsparcie i działania 

pomocowe.  

7.  zgłaszał do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. Na dzień 

31.12.2019 roku  w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci wolnych prawnie, 

z tego 12 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 7 dzieci w 

rodzinach zastępczych spokrewnionych. W minionym roku sprawozdawczym sąd 

uregulował sytuację prawną dla 4 dzieci, z tego z rodzin zastępczych 

spokrewnionych. Łączna liczba wszystkich dzieci zgłoszonych do ośrodków 

adopcyjnych wynosi 17, z tego 2 dzieci zgłoszonych zostało w 2019 roku. 

Natomiast, wobec 2 dzieci  umieszczonych w rodzinie zastępczej toczyła się 

procedura gromadzenia dokumentacji dziecka niezbędnej do przekazania 

ośrodkowi adopcyjnemu.  

8. objął wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej osoby pełnoletnie 

opuszczające rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą. Do zadań koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w pracy z pełnoletnim wychowankiem pieczy 

zastępczej w szczególności  należało: 



15 
 

� pomoc wychowankowi  we wskazaniu opiekuna usamodzielnienia na rok 

przed osiągnięciem pełnoletności; 

� pomoc wychowankowi  w opracowaniu indywidualnego programu 

usamodzielnienia (co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem 

pełnoletności), który jest realizowany przez wychowanka do ukończenia 

przez niego 25 lat; 

� utrzymywanie stałego  kontaktu osobistego, telefonicznego, mailowego               

z pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej, także tym 

pozostającym po osiągnięciu pełnoletności w dotychczasowej rodzinie 

zastępczej za jej zgodą; 

� wspieranie wychowanka w procesie usamodzielnienia, realizacji 

indywidualnego programu usamodzielniania, udzielanie mu wsparcia                         

w zakresie zdiagnozowanych, a także zgłoszonych przez niego potrzeb; 

� dokonywanie wspólnie z opiekunem usamodzielnienia oceny i weryfikacji 

indywidualnego programu usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji 

życiowej osoby usamodzielnianej; 

� współpraca  z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem 

lokalnym; 

� współpraca ze szkołą, opiekunem usamodzielnienia,  pracownikiem 

socjalnym.  

� opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc 

pieniężną na kontynuowanie nauki. 

Opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2019 roku 

objętych było 55 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, z tego 40 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i 15 pełnoletnich wychowanków   
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placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Otwockiego.  W 

2019 roku koordynatorzy opracowali wspólnie z wychowankami pieczy zastępczej                                

8 indywidualnych programów usamodzielnienia. 

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali wsparcia pełnoletnim 

wychowankom rodzinnym i instytucjonalnym formom pieczy zastępczej. 

Budowali  z nimi relacje, które mają wpływ na jakość oddziaływań 

wychowawczych                            oraz przygotowanie wychowanka do 

samodzielnego życia. Motywowali podopiecznych  do nauki, wspólnie 

rozwiązywali bieżące problemy, podejmowali rozmowy na temat umiejętności 

niezbędnych w życiu dorosłym w oparciu o rejestr umiejętności i dyspozycji 

dorastającego oraz występujących ograniczeń.                              W 

rozwiązywaniu problemów społecznych i  emocjonalnych koordynatorowi 

pomagał zespół poradnictwa specjalistycznego. 

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

podejmowali współpracę w zakresie przygotowania wychowanków                                        

do usamodzielnienia z  takimi podmiotami jak: 

� ośrodkami pomocy społecznej gmin wchodzących w skład powiatu 

otwockiego (w szczególności z OPS w Otwocku, OPS w Józefowie, OPS                  

w Wiązownie oraz  OPS w Karczewie) 

� Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku  

� urzędami miast i gmin powiatu otwockiego  

� szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi 

� Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Otwocku  

Zakres podjętych działań dotyczył: 
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� współpracy z urzędami miast i gmin w zakresie poszukiwania lokali 

komunalnych przeznaczonych na mieszkania dla usamodzielnianych 

� kontaktu ze szkołą w zakresie osiąganych wyników w nauce 

� współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych przez wychowanków 

� współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie przyznawania 

świadczeń: dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, objęcia  

rodziny biologicznej wychowanka pomocą asystenta rodziny 

� z ZUS-em  w zakresie świadczeń zdrowotnych i rent rodzinnych  

W 2019 r. Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, dokonał  80 ocen 

sytuacji pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Wobec pozostałych zadań, które ustawodawca wyznaczył organizatorowi rodzinnej  pieczy 

zastępczej, w okresie sprawozdawczym  nie wystąpiła potrzeba organizowania opieki                           

nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie mogła sprawować opieki,                       

w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,  

żadna  z rodzin zastępczych nie zgłosiła potrzeby zorganizowania pomocy wolontariuszy oraz 

żadna z rodzin zastępczych nie zgłosiła potrzebę zapewnienia pomocy i wsparcia w ramach 

rodziny pomocowej.  

 

Przewodniczący Zarządu  

Cezary Łukaszewski  
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