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I. Wstęp  

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023, zwany dalej Programem, został 

opracowany w oparciu o założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy 

zastępczej (tj. Dz. U z 2020r., poz. 821).   

Zgodnie z preambułą ustawy jej celem podstawowym jest: 

1. dobro dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, troska o ich harmonijny rozwój  

i przyszła samodzielność życiowa oraz ochrona ich praw i wolności, 

2. dobro rodziny, która stanowi podstawową komórkę społeczną oraz naturalne środowisko rozwoju oraz 

dobro wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci. 

Cel ten może być osiągnięty przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących  

z dziećmi i rodzinami. 

Ustawa w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia pomocy rodzinie przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz określa konsekwencje bezskuteczności udzielanej 

pomocy poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Art. 180 pkt. 1 przedmiotowej ustawy wskazuje na obowiązek opracowania przez powiat 3-letniego programu 

rozwoju pieczy zastępczej. Powiat Lipnowski Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIX/236/2018 z dnia 15 

marca 2018 r. przyjął Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2020, 

który realizowany był przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Lipnie. 

 W związku z upływającym okresem obowiązywania Programu, należało opracować nowy dokument, 

który na bazie dotychczasowych doświadczeń uwzględnia m.in. organizowanie opieki  

i wychowania w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, przyznawanie świadczeń 

obligatoryjnych i fakultatywnych przewidzianych ustawą.  

 Cele i zadania określone w niniejszym Programie, zostały sformułowane na podstawie oceny 

upływającego okresu programowania oraz analizy zagrożeń środowisk biologicznych. 

 Określenie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej pozwoliło na wytyczenie kierunków działań,  

w poszczególnych latach z uwzględnieniem środków finansowych koniecznych do ich realizacji. 

 W programie położono nacisk na zadania wynikające wprost z ustawy (tj. zapewnienie pieczy zastępczej 

oraz udzielania świadczeń) oraz na działania profilaktyczne i międzyinstytucjonalną współpracę, których celem 

jest wyposażenie rodzin i wychowanków w kompetencje pozwalające im w przyszłości funkcjonować poza 

systemem pomocy społecznej. 

Jednym z celów Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest podejmowanie 

działań na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego oraz podejmowanie działań na rzecz osób 

usamodzielniających się po opuszczeniu form rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie lipnowskim jako program operacyjny  wpisuje 

się w następujące dokumenty strategiczne: Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych                     

w Powiecie Lipnowskim na lata 2016-2025, oraz Kujawsko- Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-

2022.   

 

II. Piecza zastępcza w Powiecie Lipnowskim 

 

2.1. Charakterystyka rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2018-2020 

Najbardziej pożądaną formą pieczy zastępczej jest forma rodzinna z uwagi na możliwość stworzenia 

warunków opieki i wychowania najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej.  

1. Formy rodzinne, w tym: 

a. rodziny zastępcze: 

- spokrewnione, 

- niezawodowe, 

-zawodowe, w tym: zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe    

 specjalistyczne, 

                    b.    rodzinne domy dziecka. 

            2.    Formy instytucjonalne, w tym: 

                   a. placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym typu: 

      - socjalizacyjnego, 

      - interwencyjnego, 

                           -  specjalistyczno – terapeutycznego, 

      - rodzinnego, 

                   b. regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, 

                   c. interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

Harmonijny rozwój dziecka jest możliwy tylko wówczas, kiedy zaspokajane są jego potrzeby. Jednymi                              

z najistotniejszych potrzeb dziecka jest potrzeba bliskości, przynależności, akceptacji. Najlepszym miejscem 

doświadczania bliskości jest sprawnie funkcjonująca rodzina. W sytuacjach, kiedy dysfunkcje występujące                      

w danym środowisku uniemożliwiają bezpieczny pobyt i rozwój dziecka, należy zapewnić mu opiekę.  

 Niestety istnieją rodziny, których funkcjonowanie jest zaburzone i wymagają one pomocy                            

z zewnątrz, ponieważ same nie są w stanie rozwiązać problemów, które piętrząc się pogłębiają tylko ich 

niewydolność. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej ma być  i powinno być ostatecznością, po 

wykorzystaniu przez gminę wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej. 

 

Tabela 1. Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Lipnowskim – struktura z podziałem na gminy,  w których 

rodzina zamieszkuje. 

 

Gminy Ilość rodzin zastępczych 

2018 2019 2020 

Miasto Lipno 21 21 20 

Gmina Lipno 9 9 11 
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Kikół 6 7 7 

Wielgie 5 5 5 

Skępe 5 5 5 

Chrostkowo 2 3 4 

Tłuchowo 3 2 2 

Dobrzyń n/Wisłą 7 8 7 

Bobrowniki 0 0 0 

RAZEM 58 60 61 
Źródło: Dane PCPR w Lipnie 

 

Wykres 1: Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Lipnowskim w latach 2018-2020 – struktura  

                   z podziałem na typy rodzin 
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Źródło: Dane PCPR w Lipnie 
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Zgodnie z art. 132 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Organizator dokonuje oceny rodziny 

zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im 

funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.  

 

Wykres 2: Ilość dokonanych ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w latach   

                   2018-2020 
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Źródło: Dane PCPR w Lipnie 

W latach 2018-2020 PCPR w Lipnie dokonał łącznie 54 oceny rodzin zastępczych, oraz  prowadzących rodzinne 

domy dziecka. 

 

Tabela 2. Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych  w Powiecie Lipnowskim – struktura                              

z podziałem na gminy, w których  rodzina zamieszkuje. 

 

 Ilość dzieci  

w rodzinnych formach pieczy zastępczej 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Miasto Lipno 25 25 26 

Gmina Lipno 22 22 23 

Kikół 10 13 16 

Wielgie 7 7 7 

Skępe 7 7 8 

Chrostkowo 8 11 21 

Tłuchowo 4 2 2 

Dobrzyń n/Wisłą 11 14 12 

Bobrowniki 0 0 0 

RAZEM 94 101 115 
Źródło: Dane PCPR w Lipnie 
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Tabela 3. Liczba dzieci z terenu  Powiatu Lipnowskiego objętych pieczą zastępczą poza terenem powiatu 

lipnowskiego. 

 

L.p. Powiat Liczba dzieci w latach 

2018r. 2019r. 2020r. 

1. Miasto Bydgoszcz 2 2 2 

2. Miasto Konin 1 1 1 

3. Miasto Warszawa 1 1 1 

4. Miasto Włocławek 1 1 2 

5. Miasto Sosnowiec 1 1 1 

6. Bydgoski 4 4 4 

7. Staszowski 3 3 3 

8. Czarnkowsko - Trzcianecki 1 1 1 

9. Włocławski 1 0 0 

10. Toruński 6 8 8 

11. Grudziądzki 1 1 0 

12. Mogileński 1 1 1 

13. Płocki 1 1 1 

14. Golubsko-Dobrzyński 1 1 1 

15 Sierpecki 0 1 1 

16. Radziejowski 0 0 1 

 Razem 25 27 28 

Źródło: Dane PCPR w Lipnie 

 

2.2. Charakterystyka instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach  2018-2020 

Instytucjonalną pieczę zastępczą, zgodnie z art. 93 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej tworzą: 

- placówki opiekuńczo – wychowawcze, 
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- regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, 

- interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych  

o charakterze rodzinnym, socjalizacyjnym, interwencyjno – terapeutycznym, które zgodnie  

z w/w ustawą zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom powyżej 10 roku życia. 

W strukturze jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego znajdują się trzy  placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, które dysponują 42 miejscami. 

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych  w Lipnie 

➢ Placówka  Opiekuńczo - Wychowawcza  „Parkowa” w Lipnie, która powstała z przekształcenia POW                       

w Lipnie (istniejącej od maja 2009 r.), z siedzibą: ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno, typu socjalizacyjnego                            

z wyodrębnionymi miejscami interwencyjnymi, przeznaczona dla 14 dzieci (na dzień 31.12.2020r. 

przebywało 12 dzieci w tym  12 pochodzących z powiatu lipnowskiego) 

➢  Placówka  Opiekuńczo - Wychowawcza  „Na Zakręcie” w Lipnie, z siedzibą: ul. Platanowa 2, 87-600 

Lipno, typu socjalizacyjnego, przeznaczona dla 14 dzieci dla 14 dzieci (na dzień 31.12.2020r. przebywało  

14 dzieci w tym  13 pochodzących z powiatu lipnowskiego) 

➢ Placówka  Opiekuńczo - Wychowawcza  „Zakątek” w Lipnie z siedzibą; ul. Platanowa 4, 87-600 Lipno, 

przeznaczona dla 14 dzieci (na dzień 31.12.2020r. przebywało 12 dzieci w tym  9 pochodzących                       

z powiatu lipnowskiego) 

Wszystkie placówki funkcjonują od dnia 28.09.2018r. 

 

Tabela 4.  Liczba dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych  w Lipnie. 

 
2018 r.  2019r.  2020r.  

Liczba dzieci w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych  

31 41 38 

Źródło: Dane PCPR w Lipnie 

➢ Dzieci umieszone w placówkach poza powiatem zgodnie z zawartymi porozumieniami wg stanu na dzień 

31. 12.2020r. 4 dzieci ( w tym 2 w powiecie wąbrzeskim, 1 w powiecie brodnickim i 1 w powiecie 

kłobudzkim).  

 

 



str. 9 

 

 

2.3. Usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej 

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą 

usamodzielnianą", w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu 

1) przyznaje się pomoc na: 

a) kontynuowanie nauki  

b) usamodzielnienie  

c) zagospodarowanie 

2) udziela się pomocy w uzyskaniu: 

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych  

b) zatrudnienia  

 

3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną 

 

 

Wykres 3.  Liczba usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej  

                    w latach 2018-2020 
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Źródło: Dane PCPR w Lipnie 

W latach 2018-2020 w rodzinnych formach pieczy zastępczej usamodzielniło się łącznie 

38 wychowanków. 
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Wykres 4.  Liczba usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej  

                    w latach 2018-2020 
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Źródło: Dane PCPR w Lipnie 

W latach 2018-2020 w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej usamodzielniło się łącznie 

35 wychowanków. 

Usamodzielnieni wychowankowie wraz z opiekunami tworzyli indywidualne programy usamodzielnienia, 

określając w nich plany edukacyjne, zawodowe i mieszkaniowe. Wychowankowie utrzymywali stały kontakt                    

z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie uzyskania przysługującym im świadczeń i form wsparcia 

oraz brali udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje społeczne.  

 

2.4. Projekt partnerski „Rodzina w Centrum”  oraz „Rodzina w Centrum 2”. 

            Od dnia 01.07.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wraz z 23 partnerami  

z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego realizowanego 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2’’. 

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne 

Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług 

społecznych.  Realizacja projektu planowana była do 30.06.2018r.  Od 01.07.2018r realizowana była kontynuacja 

projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”. 

Rodziny w ramach niniejszego projektu mogły skorzystać między innymi ze wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego,  prawnego, psychiatrycznego, terapii rodzinnej, grupowej i indywidualnej, superwizji, 

warsztatów jednodniowych dla rodzin zastępczych, warsztatów „Moje emocje”, wyjazdów edukacyjnych, 

spotkań dotyczących rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, zajęć animacyjnych, warsztatów dla osób 

przebywających i opuszczających piecze zastępczą, warsztatów socjoterapeutycznych. 

Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum 3”. 
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III. Analiza zagrożeń środowisk rodzin biologicznych w Powiecie Lipnowskim 

3.1. Rodziny przejawiające trudności opiekuńczo – wychowawcze objęte wsparciem ośrodków pomocy 

społecznej 

 

Tabela 5.  Liczba rodzin w latach 2018-2020 przejawiających trudności w opiece i wychowaniu dzieci                          

w podziale na gminy 

 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

 (stan na 31.10.2020 r.) 

Lipno m. 5 10 14 

Lipno g. 11 11 12 

Kikół 81 69 57 

Wielgie 8 7 8 

Skępe 21 23 15 

Chrostkowo 14 13 12 

Tłuchowo 11 11 12 

Dobrzyń n/W 17 16 13 

Bobrowniki 10 11 7 

RAZEM 178 171 150 

Źródło: Dane pozyskane z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Lipnowskiego 

 

Z analizy danych przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Lipnowskiego wynika, 

że łącznie w latach 2018-2020 (stan na 31.10.2020 r.) obejmowały one pomocą łącznie 499 rodzin, które 

przejawiały trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. 
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Tabela 6. Liczba dzieci w latach 2018-2020 wychowujących się w rodzinach przejawiających trudności w 

wypełnianiu funkcji rodzicielskich objętych pomocą ośrodka w podziale na gminy 

 

 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

(stan na 31.10.2020 

r.) 

Lipno m. 23 37 53 

Lipno g. 30 27 31 

Kikół 198 183 149 

Wielgie 17 11 11 

Skępe 44 46 36 

Chrostkowo 41 39 34 

Tłuchowo 28 26 27 

Dobrzyń n/W 30 31 22 

Bobrowniki 21 21 19 

Źródło: Dane pozyskane z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Lipnowskiego 

 

 

Wykres 5. Liczba dzieci w rodzinach przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych 
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Źródło: Dane pozyskane z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Lipnowskiego 

 

W rodzinach przejawiających trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu jest łącznie 1 235 dzieci. 
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Tabela 7. Liczba dzieci w latach 2018-2020 wychowujących się w rodzinach, którym przyznano asystenta 

rodziny w podziale na gminy 

 2018 rok 2019 rok 2020 rok (stan na 

31.10.2020 r.) 

Lipno m. 23 37 53 

Lipno g. 34 42 45 

Kikół 30 36 38 

Wielgie 17 11 11 

Skępe 44 46 36 

Chrostkowo 41 39 34 

Tłuchowo 28 26 27 

Dobrzyń n/W 30 31 22 

Bobrowniki 21 21 19 

Razem: 268 289 285 
Źródło: Dane pozyskane z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Lipnowskiego 

 

Łącznie w okresie od 2018 r. do 31.10.2020 r. na terenie Powiatu Lipnowskiego aż 842 dzieci wychowywało się                                      

w rodzinach, które objęte były pomocą asystenta rodziny. 

 Na podstawie danych przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej wynika, iż w roku 2018 - 104 

rodziny objęto pomocą asystenta rodziny,  w roku 2019 było to 111 rodzin zaś do dnia 31.10.2020 r.  w roku 

2020 aż 104 rodziny  objętych zostało asystenturą.  

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny mogą otrzymać wsparcie 

poprzez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego 

czy rodzin wspierających. Praca z rodziną może być w szczególności w formie: 

• poradnictwa specjalistycznego, 

• terapii i mediacji, 

• usług dla rodzin z dziećmi w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, 

• grup wsparcia i grup samopomocowych. 

Gminy Powiatu Lipnowskiego wskazują na wsparcie rodzin biologicznych w następujących formach: 

 Formy wsparcia oferowane rodzinom biologicznym przez gminy:  

• pomoc asystenta rodziny, 

• praca socjalna, 

• pomoc psychologiczna, 

• pomoc finansowa, 

• pomoc rzeczowa, 

• pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego                  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

• wsparcie terapeutyczne, 

• zasiłki okresowe, celowe, 

• dożywianie dzieci w szkole, 
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• zasiłki rodzinne, 

• alimenty oraz świadczenia 500+, 

• świadczenia i usługi środowiska lokalnego w celu umożliwienia dziecku funkcjonowania w rodzinie 

naturalnej lub powrót do niej w możliwie najkrótszym czasie. 

 

 

3.2. Liczba rodzin objętych nadzorem kuratorskim 

 Sąd ogranicza władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratorski rodzinom niewydolnym wychowawczo                   

i opiekuńczo. 

 

Wykres 6. Liczba rodzin niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo objętych nadzorem kuratorskim                            

w latach 2018-2020 

130

134

143
2018 rok

2019 rok

2020 rok (stan na
31.10.2020 r.)

 

Źródło: Dane pozyskane od Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Lipnie. 

 W Powiecie Lipnowskim w latach 2018-2020 kuratorzy obejmowali łącznie 407 rodzin, wobec których 

sąd orzekł nadzór. 

 Kuratelę nad tymi rodzinami sprawowało  w 2018r. 4 kuratorów zawodowych i 16 kuratorów 

społecznych, w 2019r.  3 kuratorów zawodowych i 17 kuratorów społecznych, w 2020r (do 31.10.2020r.)                           

4 kuratorów zawodowych i 18 kuratorów społecznych. 

 

IV.  Analiza i wnioski 

Działania podejmowane wobec dzieci z pieczy zastępczej spowodowały, że 11 dzieci w latach 2018-2020 

powróciło do swoich środowisk rodzinnych. Natomiast 8 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną trafiło do adopcji 

(wszystkie zaadoptowane dzieci opuściły pieczę zastępczą). 

Od momentu wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli od roku 2012 

systematycznie wzrasta liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. W związku  z powyższym konieczne jest 
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podejmowanie działań przez Gminy na rzecz pracy z rodziną zmierzających do utrzymania dziecka w rodzinie 

oraz wzrostu liczby rodzinnych form pieczy zastępczej, jako najbardziej przyjaznych dziecku. 

Budowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego pozwoli na pozyskiwanie kandydatów do 

pełnienia roli rodziców zastępczych oraz umożliwi organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w sytuacji 

koniecznej, dobór właściwego środowiska zastępczego bez dodatkowego obciążania już istniejących środowisk 

zastępczych. 

Dodatkowo koniecznym jest sukcesywne podnoszenie standardów pracy wszystkich podmiotów  

i współpracy między nimi w zakresie realizacji ustawy przy równoczesnym udzielaniu świadczeń finansowych                  

o charakterze obligatoryjnym oraz fakultatywnym w ramach posiadanych środków z uwzględnieniem zmian 

legislacyjnych. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje na wielość podmiotów                       

i instytucji jako realizatorów i partnerów. Interdyscyplinarne podejście do założeń ustawy stanowi o jakości 

oferowanego wsparcia i profesjonalizmie służb zaangażowanych w ich urzeczywistnianie. Wymiana doświadczeń 

i wypracowanie standardów współpracy jest jednym z koniecznych elementów do budowania zwartego systemu 

wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. 

Udzielanie wsparcia specjalistycznego jest elementem niezbędnym do właściwego diagnozowania 

 i budowania planu działania w sytuacji kryzysu rodzinnego.  

 

 V. Cele i zadania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 

2021-2023. 

 Głównym celem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 jest wspieranie i rozwój 

pieczy zastępczej w powiecie lipnowskim.  

 

Cele szczegółowe: 

1. Promowanie i rozwój różnych form rodzicielstwa zastępczego. 

2. Wspieranie istniejących form pieczy zastępczej. 

3. Wspieranie w procesie usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 

4. Wspieranie istniejącego systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

Tabela 8. Cele szczegółowe i zadania do realizacji 

Cel Zadania do realizacji Wskaźniki 

Cel 1. Promowanie i rozwój 

różnych form rodzicielstwa 

zastępczego. 

 

1.  Prowadzenie kampanii 

informacyjnej na temat 

rodzicielstwa zastępczego. 

 

2. Współpraca z instytucjami i 

organizacjami na rzecz rozwoju 

- Liczba zorganizowanych 

imprez, konferencji, spotkań. 

- Liczba ulotek, publikacji 

prasowych, internetowych. 
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rodzicielstwa zastępczego. 

  

3. Pozyskanie kandydatów do 

pełnienia funkcji 

niezawodowej, zawodowej 

rodziny zastępczej i/lub do 

prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka.  

 

4. Prowadzenie kwalifikacji oraz 

organizowanie szkoleń dla 

kandydatów rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 

 

 

 

5.  Zapewnienie badań 

psychologicznych kandydatom 

do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka. 

 

 

- Liczba pozyskanych 

kandydatów do pełnienia 

rodzinnych form pieczy 

zastępczej.  

 

 

 

 - Liczba osób przeszkolonych 

na kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. 

- Liczba osób, które uzyskały 

świadectwo ukończenia 

szkolenia. 

- Liczba osób, które uzyskały 

zaświadczenia kwalifikacyjne. 

 

 

 

 

- Liczba opinii 

psychologicznych.  

 

Cel 2. Wspieranie istniejących 

form pieczy zastępczej. 

 

1.Organizowanie szkoleń 

podnoszących kompetencje 

wychowawcze rodzin 

zastępczych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka.  

 

2.Udzielanie rodzinom 

zastępczym i prowadzącym 

RDD specjalistycznego wsparcia 

w tym: psychologicznego, 

pedagogicznego,  prawnego 

oraz terapeutycznego.    

 

- Ilość przeprowadzonych 

szkoleń. 

- Liczba osób, które ukończyły 

szkolenia dla rodzin 

zastępczych. 

 

 

- Liczba rodzin zastępczych, 

objętych specjalistycznym 

wsparciem. 

- Liczba zatrudnionych 

specjalistów. 
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3. Wsparcie rodzin zastępczych 

i rodzinnych domów dziecka 

poprzez rodziny pomocowe. 

 

 

4. Zatrudnianie osób do 

pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi przy pracach 

gospodarskich. 

 

 

5. Przeprowadzanie diagnoz 

psychofizycznych dzieci 

umieszczanych i 

przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

 

6. Zapewnienie rodzinom 

zastępczym oraz RDD opieki 

koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej.  

 

7. Wypłata wynagrodzeń  

i świadczeń finansowych 

przewidzianych w ustawie o 

wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

 

 

 

 

 8. Zapewnienie badań 

psychologicznych rodzinom 

zastępczym.  

-Liczba rodzin pomocowych. 

- Liczba dzieci umieszczonych w 

rodzinach pomocowych. 

- Liczba wydanych decyzji 

administracyjnych.   

 

 

- Liczba rodzin zastępczych i 

RDD, które skorzystały ze 

wsparcia osoby do pomocy. 

- Liczba przepracowanych 

godzin przez osoby do pomocy.  

 

 

- Liczba przeprowadzonych 

diagnoz. 

 

 

- Liczba zatrudnionych 

koordynatorów. 

- Liczba rodzin objętych 

wsparciem koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

- Liczba rodzin zastępczych 

 i prowadzących rodzinne domy 

dziecka, które pobierają 

świadczenie. 

- Liczba rodzin zastępczych 

zawodowych/ 

 i prowadzących rodzinne domy 

dziecka, którym wypłacono 

wynagrodzenia. 

- Kwota wynagrodzeń. 

 

- Liczba opinii 

psychologicznych.  
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9. Doskonalenie zawodowe 

kadry realizującej zadania z 

zakresu pieczy zastępczej. 

 

 

 

10.Realizacja 

programów/projektów 

realizowanych na rzecz pieczy 

zastępczej.  

 

 

11. Współpraca z ośrodkami 

pomocy społecznej – 

pracownikami socjalnymi, 

asystentami rodziny, ośrodkiem 

adopcyjnym, sądami i ich 

organami pomocniczymi, 

szkołami, poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, 

podmiotami leczniczymi oraz 

innymi instytucjami i 

organizacjami społecznymi 

działającymi na rzecz dziecka i 

rodziny. 

 

 

- Liczba pracowników PCPR 

pracujących w obszarze pieczy 

zastępczej, biorących udział w 

szkoleniach, superwizjach i 

konferencjach w zakresie 

pomocy dziecku i rodzinie. 

 

 

- Liczba zrealizowanych 

projektów. 

 

 

 

 

- Liczba prowadzonych spraw. 

Cel 3. Wspieranie w procesie 

usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków pieczy 

zastępczej. 

 

1. Pomoc w opracowaniu 

indywidualnych programów 

usamodzielnienia pełnoletnich 

wychowanków pieczy 

zastępczej oraz wspieranie w 

ich realizacji.  

  

 

2. Udzielenie pomocy 

pieniężnej na usamodzielnianie 

- Ilość opracowanych i 

realizowanych indywidualnych 

programów usamodzielnienia. 

- Liczba wychowanków, którzy 

zakończyli proces 

usamodzielnienia. 

 

 

 

- Liczba osób, którym udzielono 
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i kontynuowanie nauki oraz 

pomocy na zagospodarowanie. 

 

3. Umożliwienie osobom 

usamodzielniającym się 

korzystania ze 

specjalistycznego poradnictwa 

(pomoc prawna, 

psychologiczna, doradztwo 

zawodowe).  

 

4. Nabywanie lub podnoszenie 

przez usamodzielnianych 

kwalifikacji zawodowych, 

kompetencji społecznych 

 i edukacyjnych. 

wsparcia finansowanego. 

 

 

- Liczba osób objęta 

specjalistycznym 

poradnictwem. 

 

 

  

- Liczba wychowanków, którzy 

uczestniczyli w kursach, 

szkoleniach, warsztatach 

mających na celu nabycie lub 

podniesienie ich kompetencji i 

wiedzy.  

Cel 4. Wspieranie istniejącego 

systemu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

1. Prowadzenie Placówki 

Opiekuńczo - Wychowawczej 

„Parkowa” w Lipnie, typu 

socjalizacyjnego  

z wyodrębnionymi miejscami 

interwencyjnymi, która 

przeznaczona jest dla 14 dzieci. 

2.Prowadzenie Placówki 

Opiekuńczo - Wychowawczej  

„ Na zakręcie”, typu 

socjalizacyjnego  w Lipnie, 

przeznaczonej dla 14 dzieci  

3. Prowadzenie Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej 

„Zakątek” w Lipnie, 

przeznaczonej dla 14 dzieci. 

- liczba wydanych skierowań do 

placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. 

- liczba umieszczonych 

wychowanków, w tym z terenu 

powiatu lipnowskiego i poza 

niego. 

- liczba usamodzielnionych 

wychowanków z placówek 

opiekuńczo - wychowawczych 

 

 

VI.  Limit rodzin zastępczych zawodowych 

Doświadczenia lat poprzednich oraz nowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej wymuszają 

konieczność planowania, porządkowania i szacowania. W związku z tym ważnym zadaniem programu jest 

ustalenie corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych działających na terenie Powiatu Lipnowskiego, 

sporządzonego na podstawie danych uzyskanych z gmin powiatu lipnowskiego oraz analizy potrzeb, zagrożeń                 

w środowisku oraz możliwości finansowych. Należy zaznaczyć, że tworzenie rodzin zastępczych uwarunkowane 
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jest dwoma zasadniczymi czynnikami: potrzebą umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz deklaracją rodzin 

zastępczych do sprawowania pieczy zastępczej. 

 

 

Tabela 9. Limit rodzin zastępczych na lata 2021-2023 

 

Lp. Lata 
Planowany limit rodzin zastępczych 

zawodowych 

1. 2021 3 rodziny 

2. 2022  3 rodziny 

3. 2023  3 rodziny 

 

 

Ustalony limit rodzin zastępczych zawodowych w miarę posiadania lub pozyskiwania środków 

finansowych przez Powiat Lipnowski może zostać zmieniony i uwzględniać diagnozę przeprowadzoną przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.  

 

 

 

VII. Finansowanie Programu 

Zadania realizowane w ramach programu finansowane będą w szczególności z : 

1. budżetu Powiatu Lipnowskiego, 

2. budżetu Państwa, 

3. budżetów samorządów gminnych (art. 191 ust. 8  i ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej), 

4. budżetów powiatowych (art. 191 ust. 4  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –                    

z tytułu zawartych porozumień) 

5. środki z  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 VIII.  Beneficjenci i realizatorzy Programu 

Program skierowany jest bezpośrednio do osób i rodzin w szczególności: 

• dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 

• rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne dom dziecka, 

• rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej, 

• usamodzielnianych wychowanków oraz opiekunów usamodzielnienia, 

• kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych  

i spokrewnionych  

• kierownictwa i kadry placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

 

Realizatorami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 będzie PCPR w Lipnie - 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

Partnerami w realizacji założeń programu są: 

• rodziny zastępcze, 
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• rodzinne domy dziecka 

• rodziny pomocowe, 

• placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

• policja, 

• miejskie, miejsko – gminne i gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Lipnowskiego 

• sądy rodzinne, 

• kuratorzy, 

• placówki oświatowe, 

• służba zdrowia, 

• ośrodki adopcyjne, 

• poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 

• Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 

• organizacje pozarządowe. 

 

 

IX. Monitoring i ewaluacja 

Stały monitoring programu będzie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, 

który na bieżąco będzie oceniał realizację Programu oraz proponował zmiany i aktualizację założeń, celów                         

i skutecznych działań. W ramach rocznego sprawozdania z działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

będzie analizowany stopień realizacji Programu.   

Przedstawiony „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2021-

2023” jest dokumentem otwartym, co oznacza, że w miarę potrzeb i zmieniających się problemów społecznych 

określone zadania mogą ulegać modyfikacji. Wyznacza on nowe kierunki działania oraz zakłada kontynuację 

działań uznanych za potrzebne i wartościowe. Program uwidacznia również, że forma opieki zastępczej powinna 

respektować prawo dziecka do stabilnego środowiska wychowawczego, do utrzymania osobistych kontaktów                   

z rodziną, w tym powrotu do rodziny naturalnej. Dziecku, które musi znaleźć się poza rodziną biologiczną należy 

stworzyć dogodne warunki najbardziej zbliżone do rodzinnych, niezależnie na jak długo trafia do innych form 

opieki zastępczej.    
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