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Wprowadzenie 

 

Uchwałą Nr XXXIV/171/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 został 

przyjęty do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 

2018-2020. 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z Zarządzeniem Nr 17/2011 Starosty Wąbrzeskiego   

z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej i od dnia 1 stycznia 2012 r. realizuje zadania powiatu w zakresie wspierania rodziny      

i systemu pieczy zastępczej oraz zadania przeznaczone dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

określone w w/w ustawie art. 76 ust. 4 i art. 180 i 181.  

Ustawa kompleksowo reguluje zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności               

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz 

pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, zadania administracji publicznej  

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zasady finansowania wspierania rodziny               

i systemu pieczy zastępczej oraz zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.   

Jednym z zadań własnych obligatoryjnych powiatu jest opracowanie i realizacja 3-letnich 

powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi 

coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.  

Celem systemu pieczy zastępczej określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dobro dzieci i rodziny. Zgodnie z preambułą ustawy, celem 

podstawowym jest 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 oraz dobro rodziny, która stanowi 

podstawową komórkę społeczną oraz naturalne środowisko rozwoju oraz dobro wszystkich jej 

członków, a w szczególności dzieci. 

W/w cel może być osiągnięty poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji 

pracujących z dziećmi i rodzinami. Obowiązek wspierania rodziny przezywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej we współpracy ze 

środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz                                           

organizacjami społecznymi.   

Celem głównym Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim 

na lata 2018–2020 jest stworzenie warunków do skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej na 

terenie Powiatu Wąbrzeskiego sprawowanej w formach rodzinnej i instytucjonalnej. Określone zostały 

cele szczegółowe realizowane przez poszczególne zadania: 

1) organizacja kompleksowego sytemu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

2) zapewnienie wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej w pełnieniu funkcji  

opiekuńczo-wychowawczych; 

3) organizacja systemu kwalifikowania kandydatów do prowadzenia rodzinnych form                                       

pieczy zastępczej. 

Program skierowany jest do dzieci całkowicie i częściowo pozbawionych opieki rodziców 

przebywających w pieczy zastępczej, rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji  
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opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, 

rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka, osób 

usamodzielnianych, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej oraz kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, rodzin pomocowych sprawujących czasową opiekę nad dziećmi 

pozbawionymi opieki rodziców, kierownictwa i wychowawców pieczy instytucjonalnej. 

 

2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu 

 

Koordynatorem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na 

lata 2018-2020 jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przy współpracy z rodzinami 

zastępczymi, kandydatami na rodziny zastępcze, rodzinami pomocowymi, usamodzielnianymi 

wychowankami pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Ośrodkami Pomocy 

Społecznej z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, Komendą Powiatową Policji w Wąbrzeźnie, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Wąbrzeźnie, organizacjami pozarządowymi, Sądem Rejonowym 

 w Wąbrzeźnie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Wąbrzeźnie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej 

przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi 

z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu, lokalnymi 

mediami, lokalnymi przedsiębiorstwami. 

 Monitoring programu polegał na corocznym zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych 

zadań w ramach programu od podmiotów zaangażowanych w realizację przez koordynatora programu 

wg przygotowanego wzoru stanowiącego załącznik do programu raz w roku po                                                       

okresie sprawozdawczym. 

Za realizację programu odpowiadało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie,                 

w szczególności Zespół do spraw pieczy zastępczej. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wąbrzeźnie przedkładał Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie zestawienie potrzeb w zakresie systemu 

pieczy zastępczej wraz ze złożonym projektem budżetu. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej                             

w Powiecie Wąbrzeskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przedstawiając 

Staroście Wąbrzeskiemu i Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie coroczne sprawozdanie z efektów pracy będzie 

uwzględniał wskaźniki realizacji określone w niniejszym programie po zakończeniu każdego                                

roku kalendarzowego: 

1) ilość artykułów i informacji dotyczących pieczy zastępczej w lokalnej prasie i telewizji; 

2) liczbę osób objętych poradnictwem; 

3) liczbę zakwalifikowanych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępcze i rodzinne                            

domy dziecka; 

4) liczbę przeszkolonych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego                        

domu dziecka; 

5) liczbę nowych rodzin zastępczych; 

6) liczbę powstałych placówek opiekuńczo–wychowawczych lub rodzinnego domu dziecka; 

7) liczbę zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

8) liczbę zorganizowanych szkoleń dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka 

podnoszących ich umiejętności i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze; 

9) liczbę małoletnich umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej; 
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10) liczbę dokonanych okresowych ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych na 

terenie Powiatu Wąbrzeskiego. 

Podstawowymi metodami badań stosowanymi w corocznym monitorowaniu była analiza 

dokumentów - dokumentacja jednostek zarządzających realizacją programu oraz inne dokumenty 

otrzymane od jednostek zaangażowanych w realizację programu zawierające dane administracyjne 

 i finansowe oraz wypełnienie kwestionariusza w formie tabelarycznej dotyczącego zrealizowania 

 i wskazania działań naprawczych. Kolejną metodą było zastosowanie obserwacji, w której dokonano 

zbierania danych poprzez bezpośredni udział w realizacji programu.  

 Program podlegał ewaluacji w oparciu o dane zebrane podczas monitoringu.  

 Przedmiotem ewaluacji jest skuteczność podejmowanych zadań głównie w oparciu o analizę 

założonych wskaźników oraz odpowiedzią na poniższe pytania: 

1) Czy program stwarzał możliwości postępu w zakresie rozwoju pieczy zastępczej                                                         

w Powiecie Wąbrzeskim? 

2) Czy zagwarantowano wystarczające środki finansowe na realizację zadań zgodnie                                             

z programem? 

3) Czy współpraca z realizatorami programu stwarzała właściwe warunki do współdziałania w zakresie 

rozwoju pieczy zastępczej? 

4) Jakie zadania były realizowane, a jakie należałoby zmienić i dlaczego? 

5) W jakim stopniu warunki bazowe, wyposażenie, realizacja zadań gwarantują realizację założonych 

celów programu.  

 

Ad. 1. Czy program stwarza możliwości postępu w zakresie rozwoju pieczy zastępczej                                   

w Powiecie Wąbrzeskim? 

 

Określone kierunki działań w programie tj. organizacja kompleksowego systemu rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewnienie wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy 

zastępczej w pełnieniu funkcji opiekuńczo–wychowawczych oraz organizacja systemu kwalifikowania 

kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej przyczyniają się do realizacji zadań, 

które pozytywnie wpływają na rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim.   

Jednym z istotnych narzędzi od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej stwarzających możliwość postępu  w zakresie rozwoju pieczy 

zastępczej jest wprowadzenie nowej infrastruktury wspierającej w Powiecie, w tym powołanie 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powołanie nowego zawodu wspierającego rodziny 

zastępczej tj. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Trzyletni okres programowania wskazuje na 

postęp w zakresie tworzenia nowych form rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez podpisanie 2 nowych 

umów z rodzinami zastępczymi, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej.  

Trzeba nadmienić, iż istotnym dla rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego 

było utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 wychowanków w miejscowości Książki.  

Funkcjonowanie placówki przyczyniło się do prawidłowego zabezpieczenia małoletnich na 

terenie powiatu. Do roku 2020 małoletni oczekujący na umieszczenie w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej byli umieszczani na mocy porozumień na terenie innych powiatów, które wykazywały wolne 

miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
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W roku 2017 Powiat Wąbrzeski złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 715 109,38 zł, dofinansowanie UE 536 332,03 zł. 

Placówka rozpoczęła  swoją działalność z dniem 1 stycznia 2020 r., natomiast wychowankowie  

umieszczani byli od marca 2020 r. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Książkach w roku 2020 wynosił 4 772,07 zł.  

W latach 2018-2020 podpisano dwie nowe umowy z rodzinami zastępczymi niezawodowymi 

spełniającymi warunki formalne i mającymi odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej. 

Działania Zespołu ds. pieczy zastępczej powinny być ukierunkowane na dalszy proces 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym  

tworzenia nowych rodziny zastępczych w powiecie.  

 

Ad. 2. Czy zagwarantowano wystarczające środki finansowe na realizację zadań zgodnie 

   z programem? 

 

W latach 2018-2020 Powiat zapewnił środki finansowe na realizację zadań zgodnie 

z programem. 

1. Zapewnione zostały środki finansowe na świadczenia obligatoryjne oraz fakultatywne dla rodzin  

zastępczych (jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenie na  

pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu jednorodzinnego, 

świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie do wypoczynku dla wychowanków 

rodzin zastępczych). 

W latach 2018-2020 udzielono 2183 świadczeń miesięcznych na utrzymanie dziecka w rodzinnej 

pieczy zastępczej: 

1) w 2018 r. wydatkowano 580 813,44 zł udzielając 755 świadczeń; 

2) w 2019 r. wydatkowano 625 363,06 zł udzielając 728 świadczeń; 

3) w 2020 r. wydatkowano 650 971,89 zł udzielając 700 świadczeń. 
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W latach 2018-2020 udzielono 146 dodatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka 

niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej: 

1) w 2018 r. wydatkowano 7 167,64 zł udzielając 35 dodatków; 

2) w 2019 r. wydatkowano 9 433,74 zł udzielając 45 dodatków; 

3) w 2020 r. wydatkowano 14 715,55 zł udzielając 66 dodatków. 

 

Zwiększone koszty utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej 

 

 
 

 

W latach 2018-2020 udzielono 25 świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych                                     

z potrzebami przyjmowanego dziecka: 

1) w 2018 r. wydatkowano 14 500,00 zł udzielając 7 świadczeń; 

2) w 2019 r. wydatkowano 16 500,00 zł udzielając 13 świadczeń; 

3) w 2020 r. wydatkowano 5 800,00 zł udzielając 5 świadczeń. 
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Świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 

 

 
 

 

W latach 2018-2020 wypłacono 9 świadczeń na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania: 

1) w 2018 r. wydatkowano 1 200,00 zł udzielając 3 świadczenia; 

2) w 2019 r. wydatkowano 1 200,00 zł udzielając 3 świadczenia; 

3) w 2020 r. wydatkowano 700,00 zł udzielając 3 świadczenia. 

 

W latach 2018-2020 wypłacono 5 świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem 

zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki: 

1) w 2018 r. wypłacono 1 000,00 zł udzielając 1 świadczenia; 

2) w 2019 r. nie wypłacono świadczenia; 

3) w 2020 r. wypłacono 3 420,00 zł udzielając 4 świadczenia. 

 

W latach 2018-2020 wypłacono 4 świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 

niezbędnego remontu domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych: 

1) w 2018 r. wypłacono 2 500,00 zł udzielając 1 świadczenia; 

2) w 2019 r. wypłacono 9 000,00 zł udzielając 3 świadczenia; 

3) w 2020 r. nie wypłacono świadczenia. 

 

W latach 2018-2020 rodzinie zastępczej zawodowej wypłacono  świadczenie środki finansowe na 

utrzymanie domu jednorodzinnego w roku 2019 i 2020 w łącznej kwocie 2 514,42 zł. 

 

2. Zapewnione zostały środki finansowe na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczych, w tym na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla 

usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w łącznej wysokości 235 158,62 zł: 

1) pomoc na kontynuowanie nauki w latach 2018-2020 wypłacono w wysokości 136 708,62 zł; 

2) pomoc na usamodzielnienie w latach 2018-2020 wypłacono w wysokości 73 450,00 zł; 

3) pomoc na zagospodarowanie w latach 2018-2020 wypłacono w wysokości 25 000,00 zł. 
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3. Zapewnione zostały środki finansowe na wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych, w tym 

jednej o charakterze pogotowia rodzinnego oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy 

pracach gospodarskich. 

W latach 2018-2020 na terenie Powiatu Wąbrzeskiego funkcjonowały 3 rodziny zastępcze 

zawodowe w tym jedna o charakterze pogotowia rodzinnego. W okresie objętym programem 

podpisano 2 nowe umowy z rodzinami zastępczymi niezawodowymi, które spełniały wymogi 

formalne dotyczące pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej.  

4. Zapewnione zostały środki finansowe na szkolenia rodzin zastępczych oraz kandydatów na                              

rodziny zastępcze.  

W 2018 r. 3 kandydatów (6 osób) do pełnienia funkcji rodziny zastępczej ukończyły szkolenie dla 

rodzin zastępczych niezawodowych zgodnie z programem „Szansa dla dziecka” M. Tomaszewskiej. 

W 2019 r. 2 kandydatów (6 osób) do pełnienia funkcji rodziny zastępczej ukończyło szkolenie dla 

rodzin zastępczych niezawodowych w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”. 

W 2020 r.  kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową nie uczestniczyli w szkoleniach dla rodzin 

zastępczych z uwagi na sytuację szczególną mającą na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się  

choroby zakaźnej, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, szkolenia będą realizowane w możliwie 

najszybszym terminie. 

W lutym 2020 r. jedna z rodzin zastępczych niezawodowych - ukończyła szkolenie kwalifikacyjne do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej w ramach projektu „Rodzina w  Centrum 2”. 

5. Zapewnione zostały środki finansowe na zatrudnienie psychologa na umowę w celu 

przeprowadzania badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów na rodziny zastępcze oraz 

przeprowadzania badań w związku z tzw. rekwalifikacją rodzin niezawodowych i zawodowych 

mającą na celu określenie motywacji i predyspozycji rodzin do pełnienia w/w funkcji. 

W latach 2018-2020 przeprowadzono 45 badań w tym: 

1) w 2018 r. 13 badań (6 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodzin zastępczych zawodowych, 1 

rodziny zastępczej spokrewnionej i 4 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
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niezawodowej, w tym 9 tzw. rekwalifikacji); 

2) w 2019 r. 13 badań (5 rodzin zastępczych niezawodowych, 8 rodzin zastępczych 

spokrewnionych, w tym 1 badanie kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej i 1 badanie kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej 

oraz 11 tzw. rekwalifikacji); 

3) w 2020 r. 19 badań (3 rodziny zastępcze zawodowe, 6 rodzin zastępczych niezawodowych, 10 

rodzin zastępczych spokrewnionych, w tym 2 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej spokrewnionej oraz 17  tzw. rekwalifikacji).  

 

6. W latach 2018-2020 zmniejszyły się koszty dotyczące odpłatności za pobyt małoletnich 

pochodzących z terenu Powiatu Wąbrzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 

terenach innych powiatów z uwagi na ukończenie 18 roku życia i opuszczenia placówek przez 

wychowanków. 

 

7. Poniesiono koszty utrzymania  małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 

innych powiatów: 

1) w 2018 r. za 8 małoletnich - 214 372,26 zł; 

2) w 2019 r. za 6 małoletnich - 352 398,45 zł; 

3) w 2020 r. za 8 małoletnich - 263 423,33 zł 

 

 
 

Od 1 stycznia 2020 r., na terenie Powiatu Wąbrzeskiego funkcjonuje  Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Książkach dla 14 dzieci. W roku 2017 Powiat Wąbrzeski złożył wniosek  

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR. Placówka rozpoczęła działalność od 1 stycznia 2020 r. Miesięczny 

koszt utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach w 2020 r. wyniósł 

4.772,07 zł. Powiat Wąbrzeski na podstawie zawartych porozumień obciążył powiaty, z których 

pochodzi 10 wychowanków placówki i uzyskał z tego tytułu zwrot kosztów utrzymania w wysokości 

470.486,84 zł. 
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8. Powiat Wąbrzeski w latach 2018-2020 pozyskał również środki finansowe na realizację zadań 

wynikających z programu z budżetu państwa w ramach dotacji celowej, w tym: 

1) w 2018 r. w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 

rok 2018 – Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiat wydatkował 

dotację w kwocie 35.945,00 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem                                

2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszt całkowity zatrudnienia wyniósł                     

76.513,00 zł; 

2) w roku 2019 r. w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na rok 2019 – Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiat 

wydatkował dotację w wysokości 80.621,00 zł, na dofinansowanie wydatków związanych 

z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszt całkowity zatrudnienia 

wyniósł 80.621,00 zł; 

3) w 2020 r. program nie został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Powiat Wąbrzeski zabezpieczył w ramach środków własnych wydatki związane z zatrudnieniem 

2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 96.045,22 zł. 

 

W związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego    

2011 r. Powiat Wąbrzeski otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację (wraz z kosztami obsługi) 

dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych: 

1) w 2018 r. wydatkowana dotacja celowa na realizację zadania wraz z kosztami obsługi wyniosła 

257.299,42 zł; 

2) w 2019 r. wydatkowana dotacja celowa na realizację zadania wraz z kosztami obsługi  wyniosła  

273.193,65 zł; 

3) w 2020 r. wydatkowana dotacja celowa na realizację zadania wraz z kosztami obsługi wyniosła 

255.644,58 zł.  

 

W związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego   2011 r. 

Powiat Wąbrzeski otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację (wraz z kosztami obsługi) dodatku 

wychowawczego dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach - w 2020 r.  

wydatkowana została  dotacja celowa na realizację zadania wraz z kosztami obsługi w wysokości                       

65.871 zł. 

Powiat Wąbrzeski w latach 2018-2020 realizował działania w ramach projektu pn. „Rodzina  

w Centrum” oraz „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu 

operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług 

społecznych. W ramach projektu zostało utworzone Centrum Wspierania Rodziny, które w swojej 

szerokiej ofercie motywuje rodziny do udziału w poradnictwie psychologicznym, pedagogicznym, 

prawnym, psychiatrycznym, mediacjach rodzinnych, terapii rodzinnej. Organizowane były warsztaty 

mające na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych, warsztaty dla wychowanków pieczy 

zastępczej, warsztaty socjoterapeutyczne, superwizje i grupy wsparcia. Rodziny zastępcze wzięły udział 

w 3 wyjazdach edukacyjnych, dwukrotnie do Zakopanego i do Łeby. Okres realizacji projektu RWC do 
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30 czerwca 2018 r. i RWC2 od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2020 r. Łącznie w latach 2018-2020 

wydatkowano - 617.757,68 zł  (RWC1+RWC2): 

1) w 2018 r. wydatkowano w ramach RWC - 130 839,04  zł. oraz w ramach RWC2 – 94.125,00 zł; 

2) w 2019 r. wydatkowano w ramach RWC2 – 225.437,00 zł; 

3) w 2020 r. wydatkowano w ramach RWC2 - 167 356,64 zł.  

Ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła 

obowiązek współfinansowania przez gminy pobytu małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej po 

2012 r. Powiat Wąbrzeski uzyskał dochód w wysokości 639.763,67 zł.: 

1) w 2018 r. – 112.194,99 zł za rodzinną pieczę zastępczą i 42.551,83 zł za instytucjonalną                                 

pieczę zastępczą; 

2) w 2019 r. – 142.678,56 zł za rodzinną pieczę zastępczą i 77.563,83 zł za instytucjonalną                               

pieczę zastępczą; 

3)  w  2020 r. – 179.168,15 zł za rodzinną pieczę zastępczą i 85.606,31 zł za instytucjonalną                              

pieczę zastępczą.  

Powiat Wąbrzeski nie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi na realizację zadań 

wynikających z programu w latach 2018-2020 w zakresie wsparcia dla osób usamodzielnianych                                   

w formie tworzenia mieszkań chronionych, treningowych dla wychowanków opuszczających                            

pieczę zastępczą.  

Ad. 3. Czy współpraca z realizatorami programu stwarza właściwe warunki do 

współdziałania  w zakresie rozwoju pieczy zastępczej? 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej pozytywnie ocenia współpracę z realizatorami programu. 

Pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej współpracują z rodzinami zastępczymi, ośrodkami 

pomocy społecznej, policją, sądem, kuratorami, szkołami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

ośrodkiem adopcyjnym w celu monitorowania aktualnej sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, tworzenia i modyfikowania planu pomocy dziecku, oceny funkcjonowania samej rodziny. 

Pracownicy poprzez organizację rożnych imprez integracyjnych umożliwiają również rodzinom 

zastępczym stały kontakt i wymianę cennych doświadczeń. Organizator współpracuje z lokalnymi 

mediami  poprzez umieszczanie artykułów w prasie lokalnej oraz transmisji w lokalnej telewizji w celu 

ukazywania pozytywnego obrazu oraz promowania rodzinnej pieczy zastępczej. W latach 2018-2020 

ukazały się 32 artykuły w lokalnej prasie, 41 informacji na stronach internetowych PCPR i SP oraz 

ukazało się 15 materiałów w lokalnych mediach Miejskiej Telewizji Kablowej. 
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Wykres 1. Liczba programów telewizyjnych i artykułów w prasie lokalnej 
 

 
  

 brak dostępu do informacji na stronie internetowej w latach 2015-2017 z uwagi na aktualizację 
strony 
 

Ad. 4. Jakie zadania były realizowane, a jakie należałoby zmienić i dlaczego? 

W latach 2018-2020 realizowano zadania w zakresie zapewnienia środków finansowych na 

zadania wynikające z programu. Organizowane były szkolenia dla rodzin zastępczych, w ramach działań 

projektowych „Rodzina w Centrum", „Rodzina w Centrum 2”, a także grupy wsparcia, poradnictwo 

specjalistyczne, terapie, mediacje rodzinne, warsztaty dla rodzin zastępczych i wychowanków 

przebywających i opuszczających pieczę. W okresie realizacji programu zatrudniano psychologa na 

umowę w celu prowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych dla kandydatów na rodziny 

zastępcze niezawodowe i zawodowe oraz do prowadzenia tzw. rekwalifikacji. Ważnym działaniem było 

promowano pieczy zastępczej poprzez umieszczenie informacji i ogłoszeń na tablicach informacyjnych 

w Starostwie Powiatowym, na stronie internetowej PCPR, a także poprzez pisanie artykułów do prasy 

lokalnej oraz transmisje w lokalnej telewizji z organizowanych imprez integracyjnych dla rodzin 

zastępczych, warsztatów edukacyjnych dla wychowanków i rodzin zastępczych. W ramach środków 

własnych zamówiono Kalendarze  na rok 2021 promujące rodzinną pieczę zastępczą i przekazano do 

poszczególnych OPS-ów i innych jednostek pomocowych na terenie powiatu. Promowano rodzinną 

pieczę zastępczą na takich uroczystościach jak  Dożynki Wojewódzkie - rozdawano  ulotki informacyjne 

o rodzinnej pieczy, udzielano informacji. W lutym 2020 odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone 

tematyce dotyczącej rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum2”. W latach 2018-

2019, w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowano wykłady dla rodzin 

zastępczych, które prowadził wieloletni wychowawca/opiekun w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

w Inowrocławiu. W 2020 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla rodzin zastępczych dotyczące tematyki 

zdrowego odżywiania i otyłości. Prelegentami byli finaliści konkursu organizowanego przez PCK etapu 
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wojewódzkiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. W ramach wyjazdów edukacyjnych 

projektu „Rodzina w  Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”, rodziny brały udział w warsztatach 

tematycznych podnoszących kompetencje wychowawcze.  

Od  2012 r. funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, 

dzięki której Powiat Wąbrzeski zabezpiecza dzieci poniżej 10 roku życia pozbawione opieki w sytuacjach 

interwencji. W latach 2018-2020 każdemu dziecku pozbawionemu opieki rodzin biologicznych 

zapewniono opiekę w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, na ternie innych 

powiatów lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wszystkie dzieci 

poniżej 10 roku życia zgodnie z założeniami ustawy są umieszczane w rodzinnych formach                                 

pieczy zastępczej.  

Od 2020 r. swoją działalność rozpoczęła Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach, 

która zabezpiecza 14 wychowanków, wobec których Sąd orzekł umieszczenie w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. Zgodnie z podstawą prawną do pieczy zastępczej instytucjonalnej powinni być kierowani 

małoletni powyżej 10 r.ż, wyjątek stanowią rodzeństwa, wówczas dopuszcza się możliwość 

umieszczenia dzieci młodszych.  

W ramach realizacji zadań prowadzony był nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej i zawodowej. W ramach corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych 

utworzono nowe rodziny zastępcze zawodowe w latach 2018-2020. 

Prowadzono kwalifikację osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: 

1) w 2018 r.  wpłynęły 4 wnioski o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej, po przeprowadzonej procedurze 3 rodziny ukończyły szkolenie, jedna została 

skierowana na szkolenie w 2019 r.; 

2) w 2019 r. wpłynęły 2 wnioski o zakwalifikowanie na niezawodową rodzinę zastępczą, po 

przeprowadzonej procedurze i ukończeniu szkolenia, 2 rodziny ukończyły kwalifikację; 

3) w 2020 r. wpłynął 1 wniosek o zakwalifikowanie na niezawodową rodzinę zastępczą, po 

przeprowadzonej procedurze i ukończeniu szkolenia rodzina zakończy ukończy kwalifikację. 

W ramach umowy zatrudniony psycholog/pedagog przeprowadza badania psychologiczno-

pedagogiczne kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej,                                

w okresie programowania przeprowadzono 45 badań: 

1) w 2018 r. - 13 badań; 

2) w 2019 r. - 13 badań;  

3) w 2020 r. - 19 badań.  

Zespół ds. pieczy zastępczej w latach 2018-2020 monitorował sytuację rodzin zastępczych                                 

i przebywających w nich dzieci poprzez prowadzenie okresowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych                           

w pieczy zastępczej, dokonywanie ocen rodzin zastępczych, współpracę z różnymi instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W latach 2018-2020 dokonano 276 ocen sytuacji  umieszczonych 

wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Od 2012 r. zespół ds. pieczy zastępczej cyklicznie organizuje pikniki integracyjne dla rodzin 

zastępczych z terenu powiatu Wąbrzeskiego oraz innych imprez integracyjnych  np. mikołajki,  bale 

karnawałowe, warsztaty z rękodzieła, warsztaty edukacyjne, konkursy plastyczne, konkursy 

fotograficzne, wakacje z PCPR. W 2020 r. z uwagi na sytuację szczególną mającą na celu zapobieganie 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wiele form wsparcia nie 

odbyło się. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 2 koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, współpracujących z rodzinami w ich środowiskach. Koordynatorzy rodzinnej pieczy 
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zastępczej objęli wsparciem: 

1) w 2018 r. 34 rodziny i 51 dzieci; 

2) w 2019 r. 35 rodzin i 53 dzieci; 

3) w 2020 r. 32 rodziny i 53 dzieci. 

Założenia programowe były możliwe do realizacji przy wsparciu zadań realizowanych w ramach 

projektów „Rodzina w Centrum" i „Rodzina w Centrum 2”. Dzięki środkom finansowym z Unii 

Europejskiej rodziny zastępcze miały możliwość skorzystania z szerokiej oferty poradnictwa 

psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, psychiatrycznego, terapeutycznego, mediacji 

rodzinnych, warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze, grup wsparcia, superwizji lub 

wyjazdów edukacyjnych. W sytuacjach nagłych, kryzysowych, problemach opiekuńczo-

wychowawczych rodziny zastępcze wspierał psycholog zatrudniony w PCPR w ramach Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej. 

 Wskazuje się na utrzymanie kierunków działań, które stwarzają większe szanse na rozwój 

rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym: 

1) realizację projektów w ramach środków z Unii Europejskiej, kontynuowanie projektu "Rodzina  

w Centrum 3" na rzecz  wychowanków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, biologicznych oraz 

innych zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

2) prowadzenie działań promujących wolontariat na rzecz rodzicielstwa zastępczego - pomoc 

wolontariuszy w obszarze problemów edukacyjnych wychowanków pieczy zastępczej; 

3) corocznych uroczystych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 30 maja;  

4) promocji rodzinnej pieczy zastępczej poprzez udział pracowników ORPZ                                                                           

w uroczystościach lokalnych; 

5) zapewnienie środków finansowych na utworzenie każdego roku jednej rodziny zawodowej; 

6) zapewnienie środków finansowych na utworzenie mieszkań chronionych/treningowych dla 

pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; 

7) powstania zawodowej rodziny specjalistycznej z uwagi na dzieci, które mimo wielu dysfunkcji, 

niepełnosprawności pozostają w rodzinach oraz zapewnienie specjalistycznych szkoleń 

przygotowujących rodziny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem wymagającym 

szczególnej pomocy i troski; 

8) motywowanie istniejących rodzin zastępczych do czynnego udziału w grupach wsparcia, dalszych 

szkoleń podnoszących kompetencje, poradnictwie specjalistycznym. 

 Realizację zadań wspierających rodziny zastępcze wynikających z programu umożliwiają  

również przedsiębiorstwa z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, którzy od 2012 r. udzielają Organizatorowi 

wsparcia rzeczowego, dzięki któremu jest możliwa organizacja pikników integracyjnych dla rodzin 

zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego oraz wakacji dla wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej. W latach 2018-2020 pozyskano środki finansowe od sponsorów w formie finansowej                                  

i pozafinansowej w wysokości 4.876,01 zł  

 

Ad. 5. W jakim stopniu warunki bazowe, wyposażenie, realizacja zadań gwarantują 

realizację założonych celów programu? 

 

W ocenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie - Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej warunki lokalowe i wyposażenie są wystarczające do realizacji zadań wynikających                       

z ustawy, które przyczyniają się do realizacji założonych celów. W latach 2018-2020, PCPR pozyskał 

dodatkowe pomieszczenie lokalowe, które służy do organizacji wsparcia w ramach projektu „Rodzina 
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w Centrum". Biuro to jest odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb wynikających ze 

wsparcia, służy także organizacji spotkań małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej z rodzinami 

biologicznymi oraz do przeprowadzania badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów na rodziny 

zastępcze oraz już funkcjonujących rodzin. Celem polepszenia warunków lokalowych zasadnym byłoby 

pozyskanie dodatkowego pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie dla koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, którzy obecnie dzielą biuro z inspektorem ds. pomocy instytucjonalnej z zakresu 

pomocy społecznej.   

 

Powyższe odpowiedzi, pozwalają na przeprowadzenie analizy SWOT w zakresie określenia 

warunków do rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. 
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Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia systemu pieczy zastępczej 

 w Powiecie Wąbrzeskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOCNE STRONY 

 

1. utrzymanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

2. funkcjonowanie zawodowej rodziny zastępczej  

o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie 

Powiatu Wąbrzeskiego, 

3. podpisanie nowych umów dla nowych rodzin 

zastępczych zawodowych, 

4. zapewnienie środków finansowych na świadczenia 

obligatoryjne i fakultatywne dla rodzin zastępczych 

 i usamodzielniających się wychowanków                     

pieczy zastępczej, 

5. prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny 

zastępcze oraz dla już funkcjonujących                         

rodzin zastępczych, 

6. pozyskiwanie środków finansowych z budżetu 

państwa oraz z EFS, 

7. dobra współpraca z ośrodkami pomocy społecznej,  

służbą kuratorską, policją, szkołami, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną,                             

ośrodkiem adopcyjnym, 

8. doświadczenie, kwalifikacje pracowników zespołu ds. 

pieczy zastępczej, chęć podnoszenia                     

kwalifikacji zawodowych, 

9. organizacja wielu dodatkowych działań na rzecz 

rodzin w tym: konkursów plastycznych,                       

spotkań integracyjnych, 

10. działalność w zakresie projektów „Rodzina                             

w Centrum”, „Rodzina w Centrum 2 ", „Rodzina                        

w Centrum 3”,  szeroki wachlarz wsparcia dla rodzin 

zastępczych i biologicznych, 

11. pozyskanie stałych sponsorów dla organizacji 

rodzinnego pikniku dla rodzin zastępczych, 

12. obniżenie kosztów utrzymania wychowanków                          

w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
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SŁABE STRONY 

 

1. brak nowych kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub do prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka oraz                             

rodzin pomocowych, 

2. brak specjalistycznej rodziny zastępczej, 

3. brak rodzinnego domu dziecka, 

4. brak organizacji pozarządowej działającej na 

rzecz rodzicielstwa zastępczego na terenie 

Powiatu Wąbrzeskiego, 

5. brak mieszkań chronionych/treningowych dla 

usamodzielniających się wychowanków 

pieczy zastępczej, 

6. brak mieszkań socjalnych i komunalnych na 

terenie gmin dla wychowanków                        

pieczy zastępczej, 

7. brak stałej pracy wolontariuszy na rzecz 

rodzicielstwa zastępczego 
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SZANSE  

 

1. stałe szkolenia kadry pomocy społecznej, 

2. pozyskiwanie środków zewnętrznych  

(budżet państwa, fundusze unijne), 

3. promocja pieczy zastępczej, 

4. pozyskiwanie kandydatów na rodziny  

zastępcze niezawodowe i zawodowe 

5. stały kontakt ze sponsorami, 

6. dalsza integracja rodzin zastępczych 

szansą na promocję                         

rodzicielstwa zastępczego 

 

ZAGROŻENIA 

 

1. problemy wychowawcze w pieczy  

zastępczej, wzrost zachowań  

ryzykownych młodzieży, 

2. pobyt małoletnich dzieci 
niepełnosprawnych w  rodzinach 
zastępczych, które nie mają 
przygotowania do opieki nad dziećmi 
z dysfunkcjami, 

3. brak współpracy z rodziną biologiczną 
na rzecz powrotu dziecka do domu, 

4. niewystarczające środki finansowe na 
rozwój pieczy zastępczej, 

5. negatywny wzorzec rodzin  
zastępczych ukazywany w mediach 
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Wnioski i rekomendacje  

 

Ewaluacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2018-2020, 

pozwoliła wskazać kierunki działań, o które powinny być uzupełnione cele programu na lata 2021-2023, 

tak aby doskonalić rozwój pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w kolejnych latach.  

 W nowym okresie programowania Powiat Wąbrzeski będzie kontynuował działania  

z lat ubiegłych poprzez zapewnienie środków finansowych na świadczenia obligatoryjne 

 i fakultatywne dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków,  środki na 

wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. W sytuacji kiedy uzyska się kandydatów na 

prowadzenie rodzinnego domu dziecka, zapewni się świadczenia dla tej formy rodzinnej                                   

pieczy zastępczej.  

 Bardzo ważnym zadaniem jest dalsze zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

którzy są najbliżej rodzin zastępczych, towarzysząc im w trudnościach i dzieląc sukcesy.  

 Niewątpliwie zadania powinny być ukierunkowane na promowanie rodzicielstwa zastępczego, 

by pozyskać jak największą liczbę kandydatów na rodziny zastępcze. 

Ważnym jest również, by rozpowszechnić idee wolontariatu na rzecz rodzicielstwa zastępczego. 

W dobie zdalnego nauczania i trudności z którymi muszą się borykać wszystkie rodziny, których dzieci 

kontynuują nauczanie zdalne - w tym rodziny zastępcze, niezwykle cenną byłaby stała pomoc 

edukacyjna wolontariuszy.  

 Rodziny zastępcze oraz wychowanków należy wspierać również poprzez organizowanie szkoleń, 

grup wsparcia, imprez integracyjnych. W przypadku organizacji działań należy mieć na uwadze obecną 

sytuację epidemiczną w kraju wywołaną zakażeniem wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi 

obostrzeniami związanymi z tą sytuacją.  

3-letni okres programowania wskazuje również na potrzebę wspierania kadry nowo utworzonej 

placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach oraz obserwuje się potrzebę powstania nowej rodziny 

zastępczej zawodowej specjalistycznej dla dzieci, które mimo wielu dysfunkcji, niepełnosprawności 

pozostają w rodzinach oraz zapewnienie rodzinom specjalistycznych szkoleń przygotowujących do 

sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem wymagającym szczególnej pomocy i troski. 

 Nowe działania powinny być również ukierunkowane na powstanie mieszkań 

chronionych/treningowych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, którzy po 

ukończeniu 18 r.ż poszukują samodzielnie, na własną rękę mieszkań, nie dysponując budżetem na 

wynajem u osób prywatnych.  

 Należy zapewnić ciągłość poradnictwa specjalistycznego dla rodzin zastępczych 

 i wychowanków, poprzez wdrażanie i realizację projektów unijnych oraz rządowych.  

 Ważnym jest podejmowanie działań w kierunku współpracy instytucji na rzecz działania dziecka 

i rodziny oraz podejścia interdyscyplinarnego w procesie pomagania i wspierania, pracując nad 

wzajemną i stałą komunikacją, podnosząc jej jakość. Podejście to z pewnością przyczyni się do 

efektywniejszej pracy na rzecz wsparcia systemu rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.  
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VIII Piknik Rodzinny puszczanie balonów marzeń z Rodzinami Zastępczymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Monitoring Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim  na lata 2018-2020 
 
 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIV/171/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2018-2020  
 
Cel główny: stworzenie warunków do skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego sprawowanej w formach rodzinnej i instytucjonalnej. 
 
Odbiorcy programu: dzieci całkowicie i częściowo pozbawione opieki rodziców przebywające w pieczy zastępczej, rodziny przeżywające trudności w sprawowaniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, rodzin zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy 
dziecka, osoby usamodzielniane, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz kandydaci do pełnienia funkcji dyrektora 
placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, rodziny pomocowe sprawujące czasowa opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców, kierownictwo i wychowawcy pieczy 
instytucjonalnej. 

 
Cel szczegółowy Zadania Realizator 

zadania 
Główne efekty, rezultaty Poniesione środki 

finansowe 
oraz źródła 

finansowania 

Przyczyny odchyleń Propozycje działań 
naprawczych 

Organizacja kompleksowego systemu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 
Organizacja 
kompleksowego 
systemu rodzinnej      
i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 
 
 
 
 
 
 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na świadczenia 
obligatoryjne dla 
rodzin zastępczych                 
i rodzinnych domów 
dziecka 
 

 

 
Powiat, PCPR 
 
 

 

 
Udzielono 2183 świadczeń 
na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci: 
w roku 2018 -  w 51 
rodzinach, dla 74 dzieci, 
w roku 2019 - w 50 
rodzinach, dla 73 dzieci, 
w roku 2020 - w 48 rodzinach 
dla 70 dzieci. 
W roku 2018 i 2019 na 
terenie Powiatu 
Wąbrzeskiego przebywało 13 
małoletnich z terenu innych 
powiatów. 

 
1.857.148,39 zł (w tym 
wkład własny RwC, RwC2 
58.013,00 zł, budżet 
powiatu 567.098,44 zł                
w roku 2018, 593.437,06 
zł roku 2019 i 638.599,89 
zł w roku 2020). 
W/w wydatki w części  
ponosiły powiaty 
właściwe ze względu na 
miejsce zamieszkania 
dziecka przed 
umieszczeniem w pieczy 

 
Brak 

 
Brak 
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W roku 2020 na terenie 
Powiatu Wąbrzeskiego 
przebywało 12 małoletnich              
z terenów innych powiatów.  
 
14 małoletnich z naszego 
powiatu przebywało na 
terenie innych powiatów                  
w rodzinnych formach pieczy 
zastępczej w latach 2018-
2019. 
16 małoletnich z naszego 
powiatu przebywało na 
terenie innych powiatów                    
w rodzinnych formach pieczy 
zastępczej w latach 2020. 
 
 
 
 
Udzielono 146 dodatków na 
pokrycie zwiększonych 
kosztów utrzymania dziecka 
niepełnosprawnego                         
w rodzinie zastępczej                      
w latach 2018-2020. 
 
Wypłacono 1594 dodatków 
wychowawczych (500+) dla   
wychowanków rodzin 
zastępczych, w roku 2018 - 
dla 57 wychowanków 526 
dodatków, w roku 2019 - dla 
55 wychowanków 551 
dodatków, w roku 2020 - dla 

zastępczej w kwocie 
470.294,74 zł. 
Gminy poniosły wydatki              
w wysokości 10,30 i 50% 
za pobyt dzieci                                    
w rodzinnej pieczy 
zastępczej pochodzących 
z terenu gminy w łącznej 
kwocie 434.294,74 zł. 

Za dzieci pochodzące                   
z terenu Powiatu 
Wąbrzeskiego 
przebywające na terenie 
innych powiatów                    
w rodzinnej pieczy 
zastępczej w latach 
2018-2020 powiat 
poniósł wydatki                         
w kwocie 560.731,55 zł. 

Środki własne z budżetu 
powiatu 31.316,93 zł. 
 
 
 
 
 
W związku z realizacją 
ustawy o pomocy 
państwa w wychowaniu 
dzieci z dnia  11 lutego 
2011 r.   wydatkowano 
dotację z budżetu 
państwa  na wypłatę 
dodatków 
wychowawczych                      
w wysokościach w roku 
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52 wychowanków 517 
dodatków. 

 

 

Wypłacono 120 dodatków 
świadczenia „Dobry start”,         
w roku 2018 – 39, w roku 
2019 – 42, w roku 2020 – 48. 

2018 257.299,42 zł,                
w roku 2019 273.193,65 
zł i w roku 2020 
255.644,58 zł. Łącznie 
786.137,65 zł. 
 
W związku z realizacją 
rządowego programu 
„Dobry Start”  wydatko-
wano dotację z budżetu 
państwa w wysokości 
37.800,00 zł, w roku 
2018 - 11.700,00 zł,                 
w roku 2019 – 11.700,00 
zł, w roku 2020 – 
14.400,00 zł.  
 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na świadczenia 
fakultatywne dla 
rodzin zastępczych           
i rodzinnych domów 
dziecka 
 

 

 
Powiat, PCPR 
 
 

 

 
Udzielono 25 świadczeń na 
pokrycie niezbędnych 
kosztów związanych                         
z potrzebami 
przyjmowanego dziecka. 
 
 
 
 
 
Wypłacono 9 świadczeń na 
dofinansowanie do 
wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania. 
 
 
 
 
 

 
36.800,00 zł z budżetu 
powiatu,  
w wydatku 
partycypowały powiaty            
i gminy właściwe ze 
względu na miejsce 
zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem             
w pieczy zastępczej. 
 
3.100,00 zł z budżetu 
powiatu, w wydatku 
partycypowały powiaty                
i gminy właściwe ze 
względu na miejsce 
zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem             
w pieczy zastępczej. 
 

 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak 
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Wypłacono 5 świadczeń na 
pokrycie kosztów związanych                    
z wystąpieniem zdarzeń 
mających wpływ na jakość 
sprawowanej opieki. 
 
 
 
 
Wypłacono 4 świadczenia na 
pokrycie kosztów związanych           
z przeprowadzeniem 
niezbędnego remontu domu 
jednorodzinnego dla rodzin 
zastępczych zawodowych. 
 
 
 
 
Rodzinie zastępczej 
zawodowej wypłacono  
świadczenia - środki 
finansowe na utrzymanie 
domu jednorodzinnego                    
w roku 2019 i 2020. 
 
 

 

 
4.420,00 zł z budżetu 
powiatu, w wydatku 
partycypowały powiaty                   
i gminy właściwe ze 
względu na miejsce 
zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem           
w pieczy zastępczej. 
 
11.500,00 zł z budżetu 
powiatu, w wydatku 
partycypowały powiaty               
i gminy właściwe ze 
względu na miejsce 
zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem              
w pieczy zastępczej. 

 

2.514,22 zł z budżetu 
powiatu, w wydatku 
partycypowały powiaty                    
i gminy właściwe ze 
względu na miejsce 
zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem           
w pieczy zastępczej. 

 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak 
 
 
 

 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na tworzenie rodzin 
pomocowych 
 

 

 
Powiat, PCPR 
 
 
 

 

 
Nie utworzono rodzin 
pomocowych. 

 

 

Brak 

 

 
Brak informacji ze 
strony rodzin 
zastępczych 
dotyczącej wsparcia 
rodziną pomocową. 
Brak kandydatów 

 
Pozyskiwanie 
kandydatów, 
promowanie 
rodzicielstwa 
zastępczego, 
przygotowanie 
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spełniających 
warunki  bycia 
rodziną pomocową. 
 

 

kandydatów na 
rodzinę pomocową, 
pozyskiwanie środków 
finansowych. 

 
 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na zatrudnienie 
odpowiedniej liczby 
koordynatorów 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

 

 
Powiat, PCPR 

 
Zatrudniono 2 
koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, którzy 
objęli wsparciem  
101 rodzin w latach 2018-
2020. 

 

Całkowity koszt zadania 
wyniósł 253.179,22 zł,              
w tym wydatkowana 
dotacja z budżetu 
państwa 
71.450,00 zł. 

 

 
Brak 

 

 
Brak 

 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na wynagrodzenie 
osoby zatrudnionej 
do pomocy przy 
sprawowaniu opieki     
i przy pracach 
gospodarskich 

 

 
Powiat, PCPR 

 
W 2018 zatrudniono pomoc 
przez okres 4 miesięcy, 
w roku 2019 i 2020 
zatrudniono pomoc przez 
okres 2 miesięcy.  
Ogółem w latach 2018-2020 
okres zatrudnienia pomocy 
przy sprawowaniu opieki               
i przy pracach gospodarskich 
wyniósł 8 miesięcy.  

 

 
Wynagrodzenie za lata 
2018-2020 wyniósł  
7.296,09 zł, środki 
pochodziły z budżetu 
powiatu.  

 
Brak 

 

 
Brak 

 

 
Zapewnienie 
środków finansowych 
dla 
usamodzielnianych 
wychowanków 
 
 

 
 

 
PCPR 

 

 
Pomoc na kontynuowanie 
nauki dla wychowanków 
placówek i rodzin 
zastępczych w roku 2018 dla 
14, w roku 2019 dla                
9 i w roku 2020 dla 7. 
Jednorazowa pomoc 
pieniężna na 
usamodzielnienie 

 
136.708,62 zł - pomoc na 
kontynuowanie nauki, 
73.450,00 zł - pomoc 
pieniężna na 
usamodzielnienie, 
25.000,00 zł - pomoc na 
zagospodarowanie. 
Środki pochodziły                    
z budżetu powiatu.  

 
Brak 

 

 
Brak 
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wychowanków placówek                
i rodzin zastępczych w roku 
2018 dla 5, w roku 2019 dla 
4, w roku 2020 dla 9.  
Pomoc na zagospodarowanie 
dla wychowanków placówek          
i rodzin zastępczych w roku 
2018 dla 4, w roku 2019 dla            
3 i roku 2020 dla 5. 

 

 

 
Zapewnienie 
wsparcia dla osób 
usamodzielnianych 
 

 

 
PCPR 

 

 
Udzielano wsparcia 
wszystkim pełnoletnim 
usamodzielniającym się 
wychowankom w postaci 
poradnictwa, pracy socjalnej. 

 

 
Brak 

 
Trudności                         
w udzieleniu 
pomocy                                 
w odpowiednich 
warunków 
mieszkaniowych. 

 

 
Brakująca liczba 
mieszkań chronionych 
oraz brak lokali                         
z zasobów gmin dla 
wychowanków 
opuszczających pieczę 
zastępczą. 

 
 
Zapewnienie 
środków finansowych 
na  pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci           
w pieczy 
instytucjonalnej. 

 

 
Powiat, 
PCPR 

 

 
Poniesiono koszty 
utrzymania  małoletnich               
w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie 
innych powiatów w roku 
2018 za 8, w roku 2019 za           
6 i roku 2020 za 8.  
 
 

 

 
830.194,07 zł budżet 
powiatu, w tym  
205.721,97 zł poniosły 
gminy ze względu na 
miejsce zamieszkania 
małoletnich przed 
umieszczeniem                   
w placówce (w tym 
15.732,56 zł. za pobyt             
w POW w Książkach). 

 

 
Brak 

 

 
Brak 

 

 
Placówka 
opiekuńczo-
wychowawcza dla 14 
dzieci 

 
Powiat, PCPR 
Zespół ds. 
pieczy 
zastępczej 

 
Utworzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
14 dzieci. W roku 2017 
Powiat Wąbrzeski złożył 

 
Całkowita wartość 
projektu 715.109,38 
Dofinansowanie UE 
536.332,03 zł. 

 
środki pozyskane                 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  

 
Pozyskiwanie środków 
unijnych – projekty 
inwestycyjne 
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  wniosek o dofinansowanie 
projektu w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 EFRR. 
Placówka rozpoczęła 
działalność  od 1 stycznia 
2020 r. 
Miesięczny koszt utrzymania 
wychowanka w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej          
w Książkach wynosił w roku 
2020 4.772,07 zł. 
 
Powiat Wąbrzeski na 
podstawie zawartych 
porozumień obciążył powiaty 
z których pochodziło 10 
wychowanków placówki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwrot kosztów powiatu 
za 10 wychowanków                
z terenu innych 
powiatów 
umieszczonych                          
w Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej                       
w Książkach wyniósł 
470.486,84 zł. 
 

 

 
Dochodzenie 
należnościom 
rodziców 
biologicznych za 
pobyt ich dzieci        
w  pieczy  zastępczej 

 

 
Powiat, PCPR 

 
Nie wydano żadnej decyzji,             
w której ustalona została 
odpłatność rodziców 
biologicznych za pobyt dzieci          
w pieczy zastępczej.  

 
- 
 

 
Brak 

 
Brak 

 
Wdrażanie i realizacja 
projektów w ramach 

 
Powiat 
Wąbrzeski 

 
Realizacja projektu „Rodzina          
w Centrum” i „Rodzina                    

   



29 
 

środków z Unii 
Europejskiej na rzecz 
wychowanków pieczy 
zastępczej, rodzin 
zastępczych, 
biologicznych oraz 
innych zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym  

 

PCPR w Centrum 2”,  
współfinansowanego                        
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-
2020. W ramach projektu 
zostało utworzone Centrum 
Wspierania Rodziny, które 
zachęca rodziny zastępcze                    
i biologiczne do skorzystania                       
z szerokiej ofert wsparcia                          
i pomocy, w tym 
poradnictwa 
specjalistycznego, wyjazdów 
edukacyjnych, grup wsparcia, 
warsztatów dla 
wychowanków i rodzin 
zastępczych. 
 
 

Środki pozyskane                        
w ramach Unii 

Europejskiej. 

Dalsze pozyskiwanie 
środków 
zewnętrznych. 

 
Rozwój rodzinnych 
form pieczy 
zastępczej, 
utworzenie 1 rodziny 
zastępczej 
zawodowej                        
w każdym roku do 
2020 oraz tworzenie 
warunków do 
utworzenia 
rodzinnego domu 
dziecka oraz 
zapewnienie środków 
finansowych na 
wynagrodzenia dla 

 
Powiat 
Wąbrzeski 
PCPR 

 
W latach 2018-2020 
funkcjonowały na terenie 
Powiatu Wąbrzeskiego                      
3 rodziny zastępcze 
zawodowe, w tym jedna                    
o charakterze pogotowia 
rodzinnego. 
 
W okresie trwania programu 
2018-2020 podpisano dwie 
nowe umowy w ramach 
corocznego limitu z 
zawodową rodziną zastępczą. 

  

 
Koszt wynagrodzenia 
wyniósł 262.968,64 zł. 
W roku 2018 2 rodziny 
zastępcze zawodowe,                
w tym jedna                             
o charakterze pogotowia 
rodzinnego 51.166,88 zł, 
w roku 2019 3 rodziny 
zastępcze zawodowe,            
w tym jedna o 
charakterze pogotowia 
rodzinnego 93.554,22 zł,           
w roku 2020 3 rodziny 
zastępcze zawodowe,           
w tym jedna                                 

 
Brak 

 
Profesjonalizacja 
pieczy zastępczej. 
Promocja 
rodzicielstwa 
zastępczego. 
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rodzin zastępczych 
zawodowych oraz 
prowadzących 
rodzinny  
dom dziecka 

 

o charakterze pogotowia 
rodzinnego 118.247,54 
zł. 

 
 

 
Monitorowanie 
sytuacji rodzin 
zastępczych i dzieci 
umieszczonych                 
w rodzinnej pieczy 
zastępczej poprzez 
organizowanie 
posiedzeń ds. 
okresowej oceny 
sytuacji dziecka 
umieszczonego               
w pieczy zastępczej, 
zgłaszanie dzieci               
z uregulowaną 
sytuacją prawną do 
ośrodka 
adopcyjnego, 
dokonywanie oceny 
rodziny zastępczej, 
współpracę 
z asystentami 
rodzinnymi, 
zespołami 
interdyscyplinarnymi, 
ośrodkami pomocy 
społecznej, z Sądami 
i ich organami 
pomocniczymi na 
terenie Powiatu 

 
Powiat, PCPR 

 

 
Współpraca z dwoma 
zespołami 
interdyscyplinarnymi na 
terenie Powiatu 
Wąbrzeskiego 
 
Koordynatorzy 
współpracowali z ośrodkami 
pomocy społecznej, 
asystentami rodziny, sądami             
i innymi instytucjami w celu 
uzupełniania dokumentacji 
dzieci, tworzenia 
indywidualnych planów 
pomocy dziecku, 
dokonywania okresowej 
oceny sytuacji dzieci 
umieszczonych w pieczy. 
 
Dokonano 276 ocen sytuacji  
dzieci przebywających                      
w rodzinnej pieczy 
zastępczej. 
 
Do Ośrodka Adopcyjnego 
zgłoszono 18 dzieci, 5 
małoletnich ze zgłoszonych 
dzieci zostało 
przysposobionych.  

 
W ramach bieżącej 
działalności PCPR. 

 
Brak 

 
Brak 
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Wąbrzeskiego 
w zakresie udzielania 
pomocy dziecku 
umieszczonemu               
w pieczy zastępcze 

 

 
 
 
 
 

 
 

Zapewnienie 
wsparcia 

rodzinom      i 
rodzinnym 

formom pieczy 
zastępczej  

       w pełnieniu 
funkcji 

opiekuńczo-
wychowawczych 

 
Zapewnienie 
rodzinom zastępczym 
oraz prowadzącym 
rodzinne domy 
dziecka szkoleń 
mających na celu 
podnoszenie ich 
kwalifikacji                   
i kompetencji 
opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
przeciwdziałanie 
wypalaniu 
zawodowego 

 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

 

 
W 2018-2019 w ramach 
obchodów Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego 
zorganizowano wykłady dla 
rodzin zastępczych 
prowadzone przez 
wieloletniego 
wychowawcę/opiekuna                     
w Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej                                  
w Inowrocławiu. 
W 2020 r. odbyło się 
spotkanie edukacyjne dla 
rodzin zastępczych dotyczące 
tematyki zdrowego 
odżywiania i otyłości. 
Prelegentami byli finaliści 
konkursu organizowanego 
przez PCK etapu 
wojewódzkiego z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących                          
w Wąbrzeźnie.  
W ramach wyjazdów 
edukacyjnych w projektach 
„Rodzina w  Centrum”                        
i „Rodzina w Centrum 2”, 
rodziny mogły brać udział                
w warsztatach tematycznych 

 
Środki budżetu powiatu. 
Środki UE. 

 
Brak 

 

 
Brak 
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podnoszących kompetencje 
wychowawcze.  

 
 
Zapewnienie pomocy 
i wsparcia rodzinom 
zastępczym oraz 
prowadzącym 
rodzinne domy 
dziecka w ramach 
grup wsparcia 

 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 
Psycholog 
zatrudniony 
na zlecenie 
PCPR 

 

 
W ramach  Centrum 
Wspierania Rodziny, 
projektów „Rodzina                           
w Centrum” i „Rodzina                    
w Centrum 2” rodziny 
zastępcze korzystały                         
z  poradnictwa 
psychologicznego, 
pedagogicznego, prawnego, 
psychiatrycznego, mediacji 
rodzinnej, terapii 
rodzinnej/indywidualnej oraz 
uczestniczyły w spotkaniach 
grupy wsparcia. 

 

 
Środki zewnętrzne, 
finansowanie z Funduszy 
Zewnętrznych Unii 
Europejskiej. 

 
Brak 

 

 
Brak 

 

 
Prowadzenie 
poradnictwa 
psychologicznego       
i terapii dla osób 
sprawujących 
rodzinną piecze 
zastępczą, ich dzieci 
oraz dzieci 
umieszczonych            
w pieczy 

 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 
Psycholog 
zatrudniony 
na zlecenie 
PCPR 

 
 

 
W ramach poradnictwa 
psychologicznego w ramach 
ośrodka interwencji 
kryzysowej, w sytuacjach 
kryzysowych udzielano 
porady rodzinom zastępczym  
i dzieciom umieszczonym     
w pieczy. 
Kierowano rodziny zastępcze 
do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Wąbrzeźnie  
w celu uzyskania porady lub 
terapii oraz kierowano do 
udziału w projektach 
„Rodzina w Centrum”              
i „Rodzina w Centrum 2”. 

 
W ramach własnej 
działalności PCPR 

 
Brak 

 

 
Brak 
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Zapewnienie 
środków finansowych 
na zatrudnienie 
psychologa 

 

 
Powiat, PCPR 

 

 
- 

 
Brak 

 
Brak wystarczających 
środków 
finansowych na 
zatrudnienie 
psychologa. 

 

 
Pozyskiwanie środków 
na zatrudnienie 
psychologa. 

 

 
Zapewnienie 
rodzinom zastępczym 
wsparcia 
koordynatorów 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

 

 
Powiat, PCPR 

 

 
Zatrudniono                                    
2 koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, wsparciem 
objęto 101 rodzin i 157 
wychowanków w latach 
2018-2020. 

 

Całkowity koszt zadania 
wyniósł 253.179,22 zł,                
w tym wydatkowana 
dotacja z budżetu 
państwa 
71.450,00 zł w latach 
2018 i 2019. W roku 
2020 nie została 
zabezpieczona dotacja                
z budżetu państwa. 

 

 
- 

 
-  

 
Integracja 
środowiska rodzin 
zastępczych poprzez 
organizowanie 
pikników 
integracyjnych, 
imprez 
okolicznościowych 

 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

 
Zorganizowano Integracyjne 
pikniki rodzinne dla rodzin 
zastępczych z terenu Powiatu 
Wąbrzeskiego. 
 
Dla wychowanków rodzinnej 
pieczy zastępczej 
organizowano  bale 
karnawałowe, mikołajki, 
wakacje z PCPR, Obchody 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, 
warsztaty tematyczne, 
ogłaszano konkursy 
tematyczne.   
 

 
Uzyskano pomoc 
rzeczową od sponsorów      
i partnerów imprezy               
w wysokości 4.876,01 zł. 
 
Środki własne powiatu               
w wysokości – 13.895,14 
zł. 

 
Środki UE – 8.000,00 zł 

 
Brak 

 

 
Brak 
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Rodziny zastępcze mogły 
uczestniczyć w wyjazdach 
edukacyjnych 5 dniowych               
w ramach projektów 
„Rodzina w Centrum”                         
i „Rodzina w  Centrum 2” do 
Zakopanego i do Łeby. 

 
 
Obchody Dnia 
Rodzicielstwa 
zastępczego – 
30 maja  

 

 
W latach 2018-2019 
uroczystości były formą 
podziękowania osobom 
tworzącym rodziny zastępcze 
za trud i poświęcenie, który 
wkładają w wychowywanie 
dzieci. Zorganizowano 
specjalne wykłady promujące 
rodzicielstwo zastępcze.  
W roku 2020 z uwagi na 
sytuację szczególną mającą 
na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się 
choroby zakaźnej, wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2, 
uroczystość nie odbyła się. 
Życzenia dla rodzin 
zastępczych zostały nagrane 
przez MTK i udostępnione na 
FB MTK i SP. 

 

 
Środki zewnętrzne - 
dofinansowanie z Unii 
Europejskiej  

 

 
Brak 

 

 
Brak 

 

 
Prowadzenie działań 
promujących 
wolontariat na rzecz 
rodzin zastępczych 

 
W ramach projektu „Rodzina 
w Centrum” i „Rodzina                                           
w  Centrum 2” zostało 
przeszkolonych w roku 2018          
i 2019 20 wolontariuszy. 

 
Środki zewnętrzne - 
dofinansowanie z Unii 
Europejskiej  

 
Brak 

 

 
Przeprowadzenie 
kampanii informującej  
nt. wolontariatu 
wśród uczniów szkół 
na terenie powiatu. 
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Organizacja 
systemu 

kwalifikowania 
kandydatów do 

prowadzenia 
rodzinnych form 
pieczy zastępczej 

 
Promocja pieczy 
zastępczej na terenie 
Powiatu 
Wąbrzeskiego  

 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

 
Artykuły w prasie lokalnej 
dot. pieczy zastępczej                    
w tygodniku CWA, reportaże 
w lokalnej telewizji, na 
stronach internetowych 
PCPR, Starostwa 
Powiatowego, tablicach 
ogłoszeń w budynku 
Starostwa Powiatowego                
w Wąbrzeźnie – 113. 
 
Zakup kalendarzy na rok 
2021 promujących rodzinną 
pieczę zastępczą                                  
i  przekazanie ich do 
poszczególnych OPS                     
i innych jednostek 
pomocowych na terenie 
powiatu oraz nowych 
koszulek.  

Promowanie pieczy 
zastępczej na takich 
imprezach jak Dożynki 
Wojewódzkie - dystrybucja 
ulotek informacyjnych                    
o rodzinnej pieczy, 
rozdawanie balonów, 
udzielanie informacji.  

W lutym 2020 odbyło się 
spotkanie edukacyjne 
poświęcone tematyce 
dotyczącej rozwoju 

 
Własne środki  
Uzyskano wsparcie 
rzeczowe od sponsorów              
i partnerów. 
Środki zewnętrzne - 
dofinansowanie z Unii 
Europejskiej 
 
 
 
 
W ramach własnej 
działalności PCPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach własnej 
działalności PCPR 
 
 
 
 
 
 
 
Środki zewnętrzne - 
dofinansowanie z Unii 
Europejskiej  
 

 
Brak  

 

 
Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych 
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rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
do 14 dzieci w ramach 
realizowanego projektu 
„Rodzina w Centrum 2” 

W ramach promocji 
rodzicielstwa zastępczego 
ogłaszano konkursy 
plastyczne, fotograficzne:             
w roku 2018 „Wielkanocna 
palma” i „Wakacje z rodziną 
kredka malowane”, w roku 
2019 „Świąteczna kartka”                 
i „Moje wspomnienia                       
z wakacji”, w roku 2020 
„Zostań rodziną zastępczą”, 
„Rodzic zastępczy - 
Niezastąpiony”. 

Organizacja corocznego 
Pikniku Integracyjnego dla 
Rodzin Zastępczych z terenu 
Powiatu Wąbrzeskiego.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Środki finansowe                         
w ramach działalności 
własnej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki finansowe                                
w ramach działalności 
własnej  

 
Prowadzenie naboru 
kandydatów do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny 
zastępczej 
niezawodowej lub 
prowadzenia 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

W roku 2018 wpłynęły                       
4 wnioski o zakwalifikowanie 
do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej.  

W roku 2019 wpłynęły                      
2 wnioski o zakwalifikowanie 

 
Środki własne 

 
Brak  

 

 
Brak  
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rodzinnego         
domu dziecka 

 
 
 
 
 
 
 
Kwalifikowanie osób 
kandydujących do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
lub prowadzenie 
rodzinnego domu 
dziecka    

 

na niezawodową rodzinę 
zastępczą.  

W roku 2020 wpłynął                         
1 wniosek o zakwalifikowanie 
na niezawodową rodzinę 
zastępczą. 

W roku 2018 
przeprowadzono procedurę 
kwalifikacyjną 3 kandydatów 
na rodziny zastępcze - 
otrzymali zaświadczenia 
kwalifikacyjne do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej 
niezawodowej. 
W rok 2019 przeprowadzono 
procedurę kwalifikacyjną                   
2 kandydatów na rodzinę 
zastępczą, otrzymali 
zaświadczenia kwalifikacyjne 
do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej, 
oprócz tego jedna z rodzin 
która ukończyła kwalifikacje 
w latach ubiegłych przeszła 
ponowną weryfikację                            
i została rodziną zastępczą 
niezawodową.  
W roku 2020 
przeprowadzono wstępną 
kwalifikację 2 kandydatów na 
rodzinę zastępczą 
niezawodową - po 
ukończeniu szkolenia dla 
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kandydatów otrzymają 
zaświadczenie kwalifikacyjne. 
  

 
Zatrudnienie 
psychologa celem 
przeprowadzania 
działalności 
diagnostyczno-
konsultacyjnej 
kandydatów do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
lub prowadzenia 
rodzinnych domów 
dziecka 

 

 
PCPR jako 
organizator 
rodzinnej 
pieczy 
zastępczej 

 
Zatrudniono psychologa 
celem przeprowadzenia 
działalności diagnostyczno-
konsultacyjnej. 

 

 
160,00 zł za 
przeprowadzone badanie 

 

 
Brak  

 

 
Brak  

 

 
Przeprowadzanie 
badań 
psychologiczno-
pedagogicznych 
kandydatów do  
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
lub prowadzenia 
rodzinnego domu 
dziecka   

 

 
Przeprowadzono 45 badań. 
W 2018 r. 13 badań (6 rodzin 
zastępczych niezawodowych,             
2 rodzin zastępczych 
zawodowych, 1 rodziny 
zastępczej spokrewnionej                        
i 4 kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej 
niezawodowej, w tym 9 tzw. 
rekwalifikacji). 
W 2019 r. 13 badań (5 rodzin 
zastępczych niezawodowych,            
8 rodzin zastępczych 
spokrewnionych, w tym                    
1 badanie kandydata do 
pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej               
i 1 badanie kandydata do 

 
160,00 zł jedno badanie, 
łącznie 7.200,00 zł 

 
Brak  

 

 
Brak  
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pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej spokrewnionej 
oraz 11 tzw. rekwalifikacji). 
W 2020 r. 19 badań (3 
rodziny zastępcze 
zawodowe, 6 rodzin 
zastępczych niezawodowych,       
10 rodzin zastępczych 
spokrewnionych, w tym                     
2 kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej 
spokrewnionej oraz 17  tzw. 
rekwalifikacji).  
 

 
Organizowanie 
szkoleń dla 
kandydatów do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 

 
W 2018 r., 3 kandydatów                   
(6 osób) do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej ukończyły 
szkolenie dla rodzin 
zastępczych niezawodowych 
zgodnie z programem 
„Szansa dla dziecka” M. 
Tomaszewskiej. 
W roku 2019 2 kandydatów                
(6 osób) do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej ukończyło 
szkolenie dla rodzin 
zastępczych niezawodowych 
w ramach projektu „Rodzina 
w Centrum 2”. 
W 2020 r.  kandydaci na 
rodzinę zastępczą 
niezawodową nie 
uczestniczyli w szkoleniu dla 
rodzin zastępczych z uwagi 
na  sytuację szczególną 
mającą na celu zapobieganie 

 
Środki własne 
Szkolenie finansowane 
ze środków unii 
europejskiej 

 
Brak 

 
Brak 
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rozprzestrzeniania się  
choroby zakaźnej, wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2,  
będzie ono zrealizowane                   
w możliwie najszybszym 
terminie. 
W lutym 2020 r., jedna                        
z rodzin zastępczych 
niezawodowych - ukończyła 
szkolenie kwalifikacyjne do 
pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej                     
w ramach projektu „Rodzina 
w  Centrum 2”. 

 
 

 

 


