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I. WPROWADZENIE 
 

              Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023 został opracowany 

na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 180 pkt 1 przedmiotowej ustawy, opracowanie i realizacja 

3-letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej należy do zadań własnych 

powiatu. Uchwałą Nr LVIII/471/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku 

przyjęty został do realizacji „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim  na lata 

2018 - 2020”, którego okres obowiązywania upłynął z dniem 31.12.2020 r., wobec czego 

zachodzi konieczność przyjęcia nowego dokumentu.  

Cele i kierunki działania określone w niniejszym programie zostały ustalone  

na podstawie diagnozy pieczy zastępczej funkcjonującej w powiecie średzkim. Określone 

kierunki działań uwzględniają potrzeby w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej powiatu średzkiego i są w znacznej mierze  kontynuacją podejmowanych  

od 2012 roku działań w tym obszarze. 

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

Programem został opracowany przez Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej i jest zgodny z założeniami Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2030. 

 

II. DIAGNOZA PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ŚREDZKIM 
 

Piecza zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem w przypadku 

niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Piecza zastępcza 

sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. 

 
 II.1. Rodzinna piecza zastępcza 
 

 Rodzina zastępcza to oparta na modelu wychowania rodzinnego forma pieczy 

zastępczej nad dziećmi pozbawionymi trwale lub czasowo opieki rodziców biologicznych, 

która w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem 

jego praw. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie 

do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju,  w tym odpowiednie warunki bytowe, możliwości 

rozwoju fizycznego i społecznego, możliwości zaspakajania indywidualnych potrzeb dziecka, 

właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.                    

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ustawą, rodzinną pieczę 

zastępczą dzielimy na:  

1) rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 

2) rodziny zastępcze niezawodowe, 

3) rodziny zastępcze zawodowe, w tym zawodowe specjalistyczne oraz zawodowe pełniące  

funkcję pogotowia rodzinnego, 

4) rodzinny dom dziecka.  



Ustawa wskazuje również rodziny pomocowe, które w sytuacjach, kiedy rodziny 

zastępcze nie będą w stanie czasowo sprawować opieki nad umieszczonymi dziećmi przejmą 

nad nimi opiekę. Rodziną pomocową może być rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina 

zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka, a także  przeszkoleni kandydaci                           

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny 

przysposabiającej. 

W latach 2018-2020 w powiecie średzkim w systemie rodzinnej pieczy zastępczej 

funkcjonowały rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, rodziny niezawodowe, rodziny 

zawodowe, w tym jedna  rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Liczbę rodzin 

zastępczych  i przebywających w nich dzieci obrazują poniższe zestawienia: 

 
Tabela 1. Liczba rodzin zastępczych w latach 2018 -2020 

typ rodziny 
zastępczej 

2018r. 2019r. 2020r. 
liczba 
rodzin 

liczba dzieci liczba 
rodzin 

liczba dzieci liczba 
rodzin 

liczba dzieci 

ogółem w tym              
z powiatu 
średzkiego 

ogółem w tym               
z powiatu 
średzkiego 

ogółem w tym                 
z powiatu 
średzkiego 

rodziny 
spokrewnione 

15 19 14 19 25 19 21 28 20 

rodziny 
niezawodowe 

7 9 3 9 12 6 7 8 5 

rodziny zawodowe 
w tym: 

4 17 8 4 27 17 4 20 11 

rodzina zawodowa     
z funkcją pogotowia 
rodzinnego 

1 9 2 1 15 7 1 12 6 

ogółem 26 45 25 32 64 42 32 56 36 
Źródło: opracowanie własne PCPR w Środzie Wielkopolskiej 

 

Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych - stan na dzień 1 stycznia 2021 r. 
typ rodziny 
zastępczej 

2021r. 

liczba 
rodzin 

liczba dzieci 

ogółem w tym    z powiatu średzkiego 

rodziny 
spokrewnione 

18 24 17 

rodziny 
niezawodowe 

5 6 4 

rodziny zawodowe 
w tym: 

4 16 11 

rodzina zawodowa    
z funkcją pogotowia 
rodzinnego 

1 8 6 

ogółem 27 46 32 
Źródło: opracowanie własne PCPR w Środzie Wielkopolskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Liczba  umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 
- stan na dzień 1 stycznia 2021 r. 

 
piecza zastępcza 

 

 
liczba dzieci 

 

rodziny spokrewnione 2 
rodziny niezawodowe 4 
rodziny zawodowe 
w tym: 

0 

rodzina zawodowa z funkcją pogotowia rodzinnego 0 
Źródło: opracowanie własne PCPR w Środzie Wielkopolskiej 

 

Z analizy powyższych danych wynika, że liczba rodzin zastępczych i liczba dzieci       

w tych rodzinach od 2018 r. utrzymuje się na podobnym poziomie, lecz z tendencją wzrostową 

dotyczącą ilości umieszczanych dzieci w pieczy zastępczej.  

W powiecie średzkim, podobnie jak w innych powiatach najczęstszą formą 

sprawowanej pieczy zastępczej są rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem.  Zgodnie                          

z przepisami ustawy stanowią funkcję tę pełnią  najczęściej dziadkowie i rodzeństwo dziecka. 

Drugą co do liczebności rodzin formę pieczy zastępczej stanowią rodziny niezawodowe. Ważną 

rolę w systemie pieczy zastępczej pełni rodzina zawodowa z funkcją pogotowia rodzinnego, 

która w latach 2018-2020 zapewniała opiekę i wychowanie  małym dzieciom oraz liczniejszym 

rodzeństwom.  

Z uwagi na występujące problemy dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, rodziny 

zastępcze  objęte są kompleksowym wsparciem, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Usługi społeczne 

na rzecz rodzin zastępczych obejmują w szczególności: 

1) usługi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – zgodnie z ustawą wszystkie 

rodziny zastępcze są objęte tą formą pomocy, 

2) specjalistyczne poradnictwo - każda rodzina zastępcza może korzystać z usług 

pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego i innych specjalistów, 

3) szkolenia rodzin zastępczych i prowadzenie grup wsparcia – w siedzibie PCPR  

umożliwia rodzinom zastępczym uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich  

4) szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej PCPR w 2016 r. 

opracowano i uzyskano akceptacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla 

programu szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  

pn: „ Rodzina zastępcza - Droga do Rodziny”. Pracownicy PCPR prowadza w oparciu                        

o autorski program szkolenia dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny 

zastępcze 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawując nadzór nad prawidłowym procesem 

wychowawczym dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, współpracuje z innymi 

jednostkami pomocy społecznej, sądami i placówkami oświatowymi oraz ośrodkiem 

adopcyjnym. Oprócz zapewnienia wsparcia merytorycznego dla osób pełniących funkcje 

rodzinnej  pieczy zastępczej, powiat zobowiązany jest do ponoszenia wydatków na pokrycie 

kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 



II.2. Instytucjonalna piecza zastępcza  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  określa instytucjonalną 

pieczę zastępcza jako system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek 

opiekuńczo – wychowawczych typu:  

- rodzinnego – placówka zapewnia opiekę dzieciom w różnym wieku, w tym dorastającym                                    

i usamodzielniającym się, umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu, 

- typu interwencyjnego – placówka zapewnia doraźną opiekę nad dzieckiem powyżej  

10. roku życia w czasie trwania sytuacji kryzysowej w rodzinie, w szczególności  

w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki. Pobyt w placówce  

nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, w szczególnych przypadkach może zostać przedłużony                         

do zakończenia trwającego postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, 

przysposobienie lub umieszczenie w pieczy zastępczej, 

- typu socjalizacyjnego – placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie nad dziećmi 

powyżej 10 roku życia, 

- typu specjalistyczno – terapeutycznego – placówka zapewnia opiekę nad dziećmi  

o indywidualnych potrzebach w tym: legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności  

lub umiarkowanym  i znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Na terenie powiatu średzkiego funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza 

typu socjalizacyjnego – Publiczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Szlachcinie. 

Placówka zapewnienia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie. W placówce realizowany 

jest indywidualny plan pomocy dziecku mający na celu reintegrację dziecka z rodziną 

naturalną, a jeżeli jest to nie możliwe, znalezienie dla dziecka trwałego miejsca w środowisku 

rodziny zastępczej lub adopcyjnej, a także usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka.  

W placówce opiekuńczo - wychowawczej w Szlachcinie  przebywają głównie dzieci z terenu 

powiatu średzkiego.  

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dzieci przebywających w latach 2018-2020  w placówce 

przedstawia tabela 4. 
 
 
 
Tabela  4. Liczba dzieci przebywających w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie  
w latach 2018-2020 

 
 
nazwa placówki 

2018r. 2019r. 2020r. 

liczba 
miejsc w 
placówce 

liczba dzieci liczba  
miejsc w 
placówce 

liczba dzieci liczba  
miejsc w 
placówce 

liczba dzieci 

ogółem w tym              
z powiatu 
średzkiego 

ogółem w tym               
z powiatu 
średzkiego 

ogółem w tym                 
z powiatu 
średzkiego 

Publiczna 
Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza w 
Szlachcinie  

14 18 17 14 15 12 14 15 12 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Środzie Wielkopolskiej 
 
 
 



Powyższe dane wskazują, iż istniejąca placówka opiekuńczo-wychowawcza                 

w Szlachcinie w latach 2018-2020 zabezpieczała  w pełni potrzeby powiatu średzkiego                           

w zakresie zapewnienia dzieciom opieki w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Podkreślić 

należy, że placówka w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych osiągnęła 

wymagany przepisami prawa standard. 
 

 

 

 II.3. Osoby usamodzielniane  
 
 

Osoba, która  po osiągnięciu pełnoletności opuściła pieczę zastępczą  zostaje objęta 

pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. 

Warunkiem do uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji 

opracowanego wspólnie z opiekunem indywidualnego planu usamodzielnienia. 

Osoba usamodzielniana może skorzystać z następujących form pomocy: 

1) pomoc pieniężna na usamodzielnienie, 

2) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, 

3) pomoc rzeczowa na zagospodarowanie, 

4) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w uzyskaniu 

zatrudnienia. 
 
Tabela  5. Liczba pełnoletnich wychowanków objętych pomocą na usamodzielnienie w 2018 r. 

 
 
wychowankowie 

pomoc  na kontynuowanie nauki pomoc na usamodzielnienie  pomoc na zagospodarowanie                    

liczba 
osób 
ogółem 

liczba wychowanków liczba  
osób 
ogółem 

liczba wychowanków liczba 
osób 
ogółem 

liczba wychowanków 

rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

instytucjo-
nalnej pieczy 
zastępczej    

rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

instytucjo-
nalnej pieczy 
zastępczej        

rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

instytucjo-
nalnej 
pieczy 
zastępczej              

wychowankowie 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

15 10 5 5 2 3 4 1 3 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Środzie Wielkopolskiej 

 
 
Tabela  6. Liczba pełnoletnich wychowanków objętych pomocą na usamodzielnienie w 2019 r. 

 
 
wychowankowie 

pomoc  na kontynuowanie nauki pomoc na usamodzielnienie  pomoc na zagospodarowanie                    

liczba 
osób 
ogółem 

liczba wychowanków liczba  
osób 
ogółem 

liczba wychowanków liczba 
osób 
ogółem 

liczba wychowanków 

rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

Instytucjo-
nalnej pieczy 
zastępczej    

rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

Instytucjo-
nalnej pieczy 
zastępczej        

rodzinnej 
pieczy 
zastępcze 

Instytucjo-
nalnej 
pieczy 
zastępczej              

wychowankowie 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

13 9 4 5 2 3 6 4 2 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Środzie Wielkopolskiej 

 
 
 
 
 



 
Tabela  7. Liczba pełnoletnich wychowanków objętych pomocą na usamodzielnienie w 2020 r. 

 
 
wychowankowie 

pomoc  na kontynuowanie nauki pomoc na usamodzielnienie  pomoc na zagospodarowanie                    

liczba 
osób 
ogółem 

liczba wychowanków liczba  
osób 
ogółem 

liczba wychowanków liczba 
osób 
ogółem 

liczba wychowanków 

rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

instytucjo-
nalnej pieczy 
zastępczej    

rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

instytucjo-
nalnej pieczy 
zastępczej        

rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

instytucjo-
nalnej 
pieczy 
zastępczej              

wychowankowie 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

11 9 2 3 3 0 3 3 0 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Środzie Wielkopolskiej 

 

W latach 2018-2020 najczęściej przyznawaną pomocą dla pełnoletnich wychowanków 

pieczy zastępczej była pomoc na kontynuowanie nauki. Uzyskanie wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych niewątpliwie jest szansą na zdobycie odpowiedniego zatrudnienia i poprawienia 

sytuacji życiowej wychowanków. 

 
 

 II.4  Wnioski z diagnozy pieczy zastępczej   

 

W latach 2018-2020 w powiecie średzkim z roku na rok malała liczba rodzin 

zastępczych spokrewnionych, natomiast na podobnym poziomie utrzymywała się liczba 

rodzin zawodowych i niezawodowych. 

W dalszym ciągu konieczna jest kontynuacja realizowanych działań wspierających 

rodzicielstwo zastępcze, intensywna praca w kierunku promocji rodzicielstwa zastępczego,     

w celu pozyskania kandydatów na rodziców zastępczych oraz utworzenie sieci wsparcia 

społecznego. Diagnoza pieczy zastępczej w powiecie średzkim wskazuje na obszary 

problemowe: 

1) w systemie rodzinnej pieczy zastępczej nie funkcjonuje zawodowa specjalistyczna 

rodzina zastępcza - konieczne jest pozyskanie kandydatów spełniających kryteria oraz 

posiadających motywacje i predyspozycje do pełnienia funkcji zawodowej 

specjalistycznej rodziny zastępczej, 

2) rodziny zastępcze oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej wymagają 

kompleksowego wsparcia – konieczny jest rozwój usług społecznych w zakresie 

specjalistycznego poradnictwa. 

 

Powyższe potrzeby należy uwzględnić w działaniach na lata 2021 – 2023 w zakresie rozwoju 

pieczy zastępczej. 

 

 

 

 

 



III. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE 

ŚREDZKIM NA LATA 2021- 2023 

 

Cel główny: 
 

Celem głównym Programu na lata 2021 - 2023 jest tworzenie warunków do                   

sukcesywnego rozwoju systemu pieczy zastępczej w powiecie średzkim, z ukierunkowaniem  

na rodzinne formy wspomagane formami instytucjonalnymi. 

 

Cele szczegółowe i zadania niezbędne do ich realizacji: 

 

1. Cele szczegółowe oraz kierunki działania Programu na lata 2021 – 2023  

 
nr celu 
szczegółowego  
 

nazwa i opis celu  działania do realizacji w latach  2021 -2023 
 

Cel 1 
 
 
 
 
 
 

Rozwój rodzinnych form pieczy 
zastępczej.  
 

 Realizacja celu poprzez działania: 
1) systematyczne podnoszenie świadomości 
społeczności lokalnej w zakresie wiedzy o rodzinnej 
pieczy zastępczej, 
2) pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka, rodziny pomocowej oraz wolontariuszy, 
3) kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 
rodziny pomocowej, w tym: organizowanie stosownych 
szkoleń. 

Cel 2 Kontynuacja  i poszerzenie 
świadczonych usług w zakresie 
rodzinnych form pieczy zastępczej. 
 
 

Realizacja celu poprzez działania: 
1) kontynuacja wsparcia udzielanego rodzinom 
zastępczym przez Koordynatora i innych specjalistów 
w zakresie pracy z dzieckiem  i rodziną, 
2) dokonywanie ocen sytuacji dzieci znajdujących się    
w rodzinach zastępczych, 
3) dokonywanie ocen rodzin zastępczych, 
4) umożliwienie korzystania rodzinom zastępczym ze 
wsparcia specjalistycznego: psycholog, pedagog, 
terapeuta, prawnik, 
5) realizacja świadczeń finansowych zgodnie   z ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(obligatoryjnych i fakultatywnych) 
6) zapewnienie wsparcia rodzinom w postaci 
wolontariatu i rodzin pomocowych, 
7) rozwój kompetencji wychowawczych i opiekuńczych 
poprzez udział rodzin zastępczych w szkoleniach 
doskonalących umiejętności opiekuńczo -
wychowawcze, 
8) umożliwienie wymiany doświadczeń i integracji 
poprzez organizowanie, grup wsparcia i spotkań 
integracyjnych dla rodzin zastępczych,  
9) umożliwienie koordynatorom rodzinnej pieczy 
zastępczej, pedagogom, psychologom 



i specjalistom pracy z rodziną współpracującym z 
rodzinami zastępczymi udziału w szkoleniach 
udoskonalających warsztat pracy. 

Cel 3 Kontynuacja i poszerzenie 
świadczonych usług w zakresie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 
 

Realizacja celu poprzez działania: 
1) podniesienie poziomu wiedzy wychowawców 
placówek w zakresie jakości pracy poprzez udział   
 w systematycznych  szkoleniach doskonalących 
warsztat pracy opiekuńczo- wychowawczy, 
2) kontynuacja prowadzenia pracy z rodzicami 
biologicznymi dziecka w celu zminimalizowania okresu 
pobytu dziecka w placówce (zapraszanie rodziców do 
udziału w zajęciach edukacyjno- wychowawczych),  
3) zapewnienie wychowankom udziału w grupach 
socjoterapeutycznych, psycho-edukacyjnych, ogólno – 
rozwojowych, a także z zakresu pozyskania 
kompetencji obywatelskich, 
4) zapewnienie wychowankom dostępu  
do  specjalistycznego poradnictwa,  
5) współpraca z asystentem rodziny celem 
uaktualniania wiedzy o sytuacji rodzinnej 
wychowanka, umożliwienia podtrzymywania więzi 
rodzinnych i ewentualnej pracy na rzecz powrotu do 
domu rodzinnego, 
6) rozwój wolontariatu na rzecz wychowanków 
placówki. 

Cel 4 Wsparcie procesu 
usamodzielnienia wychowanków 
opuszczających pieczę zastępczą. 
 

Realizacja celu poprzez działania: 
1) realizacja świadczeń finansowych zgodnie  z ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 
ustawą o pomocy społecznej, 
2) umożliwienie korzystania ze specjalistycznego 
poradnictwa, 
3) umożliwienie udziału wychowanków w  szkoleniach 
podnoszących kompetencje zawodowe, edukacyjne, 
społeczne, 
4) aktywizacja do uczestnictwa w życiu społecznym i 
zawodowym poprzez aktywność w środowisku 
lokalnym, 
5) pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania po 

opuszczeniu pieczy zastępczej. 

Cel 5 Współpraca z innymi instytucjami 
wspierającymi pieczę zastępczą. 

Realizacja celu poprzez działania:  
1) prowadzenie stałej współpracy z gminnymi  
ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, 
pracownikami socjalnymi  szkołami, sądem rodzinnym, 
szkołami  ośrodkiem adopcyjnym, poradnią 
psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami 
pomocowymi celem opracowania planów pomocy 
dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, 
2) współpraca z urzędami gmin i urzędem pracy celem 
pomocy wychowankom usamodzielnianym w podjęciu 
zatrudnienia i uzyskania mieszkania z zasobów gminy, 
3) prowadzenie szkoleń konferencji dla przedstawicieli 
instytucji i organizacji pozarządowych działających w 
obszarze wsparcia dziecka i rodziny. 

 

 



2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, jako konieczny element 
programu rozwoju pieczy zastępczej określenie limitu zawodowych rodzin zastępczych. Limit 
ten jest rozumiany jako zapewnienie środków na ich zorganizowanie i prowadzenie, a nie 
konieczność jego osiągnięcia. 
  
 
W poniższym zestawieniu limitu rodzin zastępczych zawodowych planowanych na lata 
2021 – 2023  mieszczą się  4 rodziny zastępcze zawodowe, w tym 1 z funkcją pogotowia 
rodzinnego, aktualnie funkcjonujące na terenie powiatu średzkiego. 
  

Rok 2021 

rodziny zastępcze zawodowe ogółem 5 

w tym: 

rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego 

1 

Rok 2022 

rodziny zastępcze zawodowe ogółem 6 

w tym: 

rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego 

1 

rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne 1 

Rok 2023 

rodziny zastępcze zawodowe ogółem 7 

w tym: 

rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego 

1 

rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne 1 

 

Utworzenie nowych rodzin zastępczych zawodowych we wskazanym wyżej limicie 

uzależnione będzie od  zaistnienia konieczności zapewnienia opieki i wychowania dziecku 

pochodzącemu z terenu powiatu średzkiego, a więc  w zależności od aktualnych potrzeb, 

zmieniającej się sytuacji oraz zabezpieczonych  środków finansowych. 

 
 
 

IV.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU  
 

Źródłem finansowania zadań Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023  będą 

środki finansowe:                

1) z budżetu powiatu średzkiego,                                                                                                           

2) z budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu,                                      

3) z budżetów samorządów gminnych, zobowiązanych do współfinansowania pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej,                                                                                                                                                



4) z budżetów innych powiatów, zobowiązanych do zwrotu wydatków za dzieci umieszczone 

w pieczy zastępczej na terenie powiatu średzkiego,                                                                                    

5) z innych źródeł, w tym Unii Europejskiej. 

 

 

V. ZAKŁADANE  REZULTATY  REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Wzmocnienie i rozwój systemu pieczy zastępczej w powiecie średzkim.  

2. Zwiększenie liczby  zawodowych rodzin zastępczych. 

3. Zapewnienie kompleksowej pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy 

zastępczej. 

4. Zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 

5. Rozwój  wolontariatu na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w powiecie średzkim. 

 

 
VI. ADRESACI PROGRAMU 
 

1. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej.  

2. Rodziny zastępcze.  

3. Publiczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Szlachcinie. 

4. Pełnoletni wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

5. Rodzice naturalni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

6. Kandydaci do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.  

7. Instytucje i organizacje działające na rzecz wspierania rodzin  

 

 
 
VII. REALIZATORZY PROGRAMU  
 

Koordynatorem realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                 

w Środzie Wielkopolskiej, które przy jego realizacji współpracować będzie z następującymi 

podmiotami:        

1)  Rodzinami zastępczymi;  

2)  Publiczną Placówką Opiekuńczo -Wychowawczą w Szlachcinie;                                               

3)   Ośrodkami  Pomocy Społecznej z terenu powiatu;                                                                                       

4)   Sądem Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej; 

5)   Placówkami oświaty;                                                                                                                   

6)   Organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny.  

 

 

 

 



XIII. SPOSÓB MONITOROWANIA I EWALUACJI PROGRAMU 

Monitoring Programu polegać będzie na zbieraniu danych dotyczących realizowanych 

zadań przez Koordynatora – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  

w celu oceny czy zakładane cele zostały osiągnięte. Przedmiotem ewaluacji będzie ocena 

skuteczności podejmowanych działań w zakresie rozwoju pieczy zastępczej. Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej będzie przedkładał roczny 

raport z realizacji programu, który będzie stanowił integralną część corocznego sprawozdania 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. 

 


