Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie realizując zadania jako organizator
rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) przedstawia
sprawozdanie z efektów pracy w 2020 r.
Rodzinna piecza zastępcza w liczbach:
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Razem

Źródło: dane własne Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, stan na 31.12.2020 r.

W 2020 roku na terenie Powiatu Oławskiego funkcjonowało łącznie 106 rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 171 dzieci (wraz
z pełnoletnimi wychowankami, którzy pozostali w pieczy zastępczej do czasu ukończenia
nauki), w tym:


61 rodzin zastępczych spokrewnionych - 79 dzieci,



32 rodziny zastępcze niezawodowe - 34 dzieci,



4 rodziny zastępcze zawodowe - 13 dzieci,



2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne - 6 dzieci,



1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego - 2 dzieci,



6 rodzinnych domów dziecka - 37 dzieci.
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W trakcie minionego roku utworzono 13 nowych spokrewnionych rodzin
zastępczych i 5 niezawodowych rodzin zastępczych. Nie utworzono nowych rodzin
zastępczych zawodowych ani rodzinnych domów dziecka, rozwiązano jedną umowę na
prowadzenie rodzinnego domu dziecka, na prośbę rodziny. W 2020 r. rozwiązano 7 rodzin
zastępczych spokrewnionych i 2 niezawodowe rodzin zastępczych.
W 2020 r., na podstawie postanowień sądu, do rodzinnej pieczy zastępczej
przyjęto 28 dzieci, (19. w rodzinach spokrewnionych, 6. w niezawodowych, 2.
w zawodowych, 1. w rodzinnych domach). W minionym roku w rodzinnej pieczy zastępczej
zarejestrowano przepływy/odpływy 14. dzieci/dorosłych wychowanków pieczy, w tym: 3.
powróciło do rodziny biologicznej, 1. zostało przysposobione, 10. usamodzielniło się.
Natomiast do instytucjonalnej pieczy zastępczej przyjęto 3 dzieci. Wykres 1.
przedstawia liczbę dzieci przyjętych do rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na
przełomie lat 2012 – 2020. Spośród dzieci, które trafiły do poszczególnych form pieczy
zastępczej w 2020 r. funkcjonujących na terenie powiatu oławskiego z terenu innego
powiatu pochodziło 2. dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i żadne
dziecko z innego powiatu nie zostało umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Wykres 2). W rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. przebywało 1. dziecko
cudzoziemskie.
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Wykres 1. Dzieci przyjęte do pieczy zastępczej w 2020 r. w podziale na dzieci pochodzące z terenu Powiatu
Oławskiego oraz innych Powiatów (w tym 1 dziecko cudzoziemskie)

Dzieci przyjęte do rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. z podziałem na dzieci
pochodzące z terenu Powiatu Oławskiego, z uwzględnieniem dzieci cudzoziemskich:
Inny powiat

Miasto i Gmina

Miasto Oława

Gmina Oława

Jelcz-Laskowice

2

14

Dziecko
cudzoziemskie

11

------------
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REALIZACJA ZADAŃ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
RODZINIE, JAKO ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
I. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka.
W trakcie 2020 r. promocja rodzicielstwa zastępczego z uwagi na wprowadzony
stan pandemii COVID -19 i obostrzenia z tym związane, była znacznie utrudniona i szereg
zaplanowanych działań nie mogło się odbyć. W celu pozyskania kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej wykonano gadżety promujące idee rodzicielstwa zastępczego tj.:
ulotki z logo PCPR oraz hasłem „Mama i tata najpiękniejsze słowa świata”, a także krótką
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informacją zapraszającą do kontaktu i przedstawiającą ofertę Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w ramach gotowości do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, oprócz
tego długopisy, plecaki, torby, kubki i papierowe teczki na dokumenty.
W celu pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prężnie
rozpoczęto promocję poprzez serwis społecznościowy Facebook. Umieszczano tam
również informacje dotyczące inicjatyw, które organizuje PCPR na rzecz rodzin
zastępczych a przede wszystkim dzieci, które w nich przebywają. Na koniec 2020 r. na
portalu OŁAWA24 oraz w Gazecie Powiatowej została zamieszczona m.in. informacja dot.
braku rodzin zastępczych oraz potrzebie pozyskiwania nowych kandydatów z prośbą
o zgłaszanie się osób, które chciałyby pełnić rolę rodzica zastępczego lub pozyskać
informacje na ten temat.
II. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń
kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
W 2020 r. tylko jedna rodzina zgłosiła się do siedziby Zespołu ds. rodzinnej pieczy
zastępczej zgłaszając gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
Była to rodzina, która wiele lat wcześniej stanowiła rodzinę zastępczą dla małoletniego
chłopca i przeszła szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej. Z uwagi na fakt, iż miało to miejsce kilkanaście lat wcześniej,
kandydaci przeszli procedurę kwalifikacyjną od początku. Uzyskali pozytywną opinię
psychologiczną dot. posiadanej motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej oraz pozytywną opinię koordynatora. Przedstawili: zaświadczenia lekarskie
o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, oświadczenia
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia o wypełnianiu
obowiązku alimentacyjnego lub jego braku, oświadczenia o władzy rodzicielskiej, zgody na
przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą),
oświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zostali sprawdzeni
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Oczekują na odbycie szkolenia.
III. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Z uwagi na wprowadzony stan pandemii COVID - 19 w Polsce i obostrzenia z tym
związane nie odbyło się szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia
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funkcji rodziny zastępczej. Nie było to możliwe z uwagi na brak osób chętnych do
przeprowadzenia szkolenia z obawy o własne zdrowie. Problem pojawił się również
w przypadku dostępu do większej sali szkoleniowej, której przez dłuższy czas nikt nie
chciał udostępnić. Samych osób do przeszkolenia, które zgłosiły się do siedziby jako
kandydaci na rodziny zastępcze było bardzo mało ale zgodnie z Postanowieniem Sądu
część rodzin zastępczych ustanowionych już przez Sąd zostało zobowiązanych do
odbycia szkolenia.
IV. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich
potrzeby.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r. z budżetu powiatu,
zorganizowało dwa szkolenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy
dziecka. Tematy szkoleń tj.: „Metody pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania trudne
i agresywne” oraz „Zaburzenia więzi – diagnoza, terapia, wychowanie” były zgodne
z oczekiwaniami rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
stanowiły odpowiedź na pojawiające się liczne problemy wśród dzieci i młodzieży.
Szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę cieszącą się prestiżem, doświadczeniem
i kompetentną szeroką wiedzą. Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka
uczestniczyli również w szkoleniach i superwizji zorganizowanych dzięki udziałowi
w projekcie unijnym „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” (informacje dot. projektu
przedstawione zostaną w innej części sprawozdania).
V. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia.
Zatrudnieni w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej specjaliści, w tym pedagog,
psycholog i koordynatorzy stale współpracują z rodzinami zastępczymi udzielając im
profesjonalnej pomocy, wsparcia i poradnictwa, mającego na celu zapobieganie wypaleniu
zawodowemu. Odbywało się to poprzez spotkania w miejscu zamieszkania prowadzących
rodziny zastępczej i rodzinne domy dziecka z koordynatorami i indywidualne konsultacje
psychologiczne i pedagogiczne, także poprzez rozmowy telefoniczne.
Dodatkowo prowadzący rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe
w 2020 roku mieli możliwość wzięcia udziału w grupie wsparcia na temat skutecznej
komunikacji.
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VI. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z ośrodkiem pomocy
społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi oraz z organizacjami społecznymi.
Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r., ściśle współpracował
z wszystkimi instytucjami, które działają na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej. Współpraca ta polegała przede wszystkim na pozyskiwaniu i przekazywaniu
informacji oraz dokumentacji dotyczącej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej. Koordynatorzy występowali również z pismami do różnych instytucji,
w szczególności Ośrodków Pomocy Społecznej i Policji, z prośbą o udzielenie informacji
dotyczących sytuacji rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej.
Na posiedzenia dotyczące oceny sytuacji dzieci byli zapraszani przedstawiciele
następujących instytucji: szkół, ośrodków pomocy społecznej, sądów, ośrodków
adopcyjnych.
Ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej utrzymywali stały kontakt
z pedagogami i psychologami szkolnymi, kuratorami, asystentami rodziny.
VII. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej.
W 2020 r. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej organizował posiedzenia
dotyczące oceny sytuacji dzieci, w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat, nie rzadziej niż
co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W 2020 r.
dokonano łącznie 247 ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
VIII. Przeprowadzanie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka oraz dzieci umieszczone
w pieczy zastępczej mogły korzystać z pomocy i terapii specjalistów: psychologa
i pedagoga, którzy są zatrudnieni w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.
Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem pedagoga Zespołu w 2020 r. :
 liczba rodzin zastępczych, którym udzielono porad w ramach poradnictwa
specjalistycznego -116,
 liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa specjalistycznego - 753,
liczba dzieci i młodzieży objętych stałą pomocą terapeutyczną -12 dzieci (w tym
5 dziewczynek w wieku od 7 do 17 lat oraz 7 chłopców w wieku od 10 do 17 lat).
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Problemy, jakie występowały w rodzinach zastępczych zawodowych: zawodowych,
niezawodowych, spokrewnionych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz w rodzinach
biologicznych, których dzieci są umieszczone w pieczy zastępczej:


problemy opiekuńczo – wychowawcze,



problemy w sferze edukacji, trudności w nauce,



stosowanie nieprawidłowych metod wychowawczych,



nieprawidłowe relacje, w tym nieumiejętny podział ról i obowiązków, w systemie
domowym rodzin zastępczych,



nieprawidłowe relacje z rodzinami biologicznymi,



przemoc,



problemy zdrowotne,



problemy dotyczące uzależnień,



problemy finansowe, trudne sytuacje socjalno-bytowe,



problemy z utrzymaniem czystości w pokoju wśród dzieci i młodzieży,



brak umiejętności dbania o higienę osobistą wśród dzieci i młodzieży,



brak umiejętności w realizowaniu działań dotyczących obszarów instytucjonalnych.
Liczba sporządzonych opinii pedagogicznych, w tym opinii sporządzonych

w nawiązaniu do art. 38 a ust. 1, pkt. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) to 27 opinii.
Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem psychologa Zespołu w 2020 r.:
liczba rodzin zastępczych, którym udzielono porad w ramach poradnictwa
specjalistycznego – 65;
liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa specjalistycznego to 686;
liczba dzieci i młodzieży objętych stałą pomocą terapeutyczną to 9 dzieci, w tym
4 dziewczynek w wieku od 4 do 16 lat oraz 5 chłopców w wieku od 9 do 16 lat;


liczba sporządzonych opinii psychologicznych, w tym sporządzonych w nawiązaniu
do art. 38a, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) - 20 opinii.

Tematyka problemów, z jakimi zgłaszano się do psychologa jest tożsama
z problematyką przedstawioną przez pedagoga.
IX. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
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W siedzibie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej udzielane były porady prawne
dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielniających
się wychowanków pieczy zastępczej. Radca prawny pełnił dyżur raz w miesiącu przez
2 godziny. Ponadto udzielał konsultacji telefonicznych według potrzeb rodzin zastępczych.
W ubiegłym roku udzielił około 40 porad prawnych.
X. Przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy,
o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
W 2020 r., koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz psycholog
(w uzasadnionych przypadkach również pedagog), zaopiniowali 16. kandydatów na
opiekunów zastępczych pod kątem zapewnienia przez nich odpowiednich warunków
bytowych i mieszkaniowych, umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych
potrzeb oraz przeprowadzono badania psychologiczne wszystkim kandydatom do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub spokrewnionej. Na podstawie
przeprowadzonych wizyt w miejscu zamieszkania kandydatów przez koordynatora,
psychologa, pedagoga w których dokonano oceny warunków socjalno-bytowych,
określono motywacje i predyspozycje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także
biorąc pod uwagę wyniki testów psychologicznych, wydano 16. opinii pozytywnych.
14. kandydatów było opiniowanych na polecenie Sądu Rejonowego w Oławie.
XI. Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dziecka, o których mowa w art. 38a
ust. 1, pkt 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W 2020 r. psycholog wraz z pedagogiem dokonali 56 diagnoz psychofizycznych
dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Diagnoza psychofizyczna dziecka
sporządzana była, na podstawie:
 obserwacji i wywiadu w miejscu przebywania dziecka lub w placówce, w której jest
sporządzana diagnoza – w miejscu neutralnym, eskalującym ewentualne deficyty
i niwelującym destruktory zaburzające proces diagnostyczny (w sytuacji losowej –
w uzasadnionych przypadkach, na prośbę osoby pełniącej funkcję rodziny
zastępczej – dopuszczalne jest przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej
w formie telefonicznej i/lub online),
 informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej,
 danych uzyskanych z dokumentacji dotyczących dziecka,
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 przeprowadzonego badania psychologicznego i pedagogicznego z zastosowaniem
zróżnicowanych metod pracy z dzieckiem (obserwacja, wywiad, narzędzia testowe,
karty metaforyczne, Cykl Kolba, etc.).
Diagnoza psychofizyczna uwzględniała:


informacje dotyczące wczesnego rozwoju dziecka, jego sytuacji rodzinnej,



relacje dziecka z najbliższym otoczeniem oraz z osobami znaczącymi dla dziecka,



określenie podstawowych potrzeb dziecka oraz poziomu ich zaspokojenia przez
otoczenie,



ocenę rozwoju funkcji: poznawczych, kompetencji emocjonalno – społecznych,
sprawności ruchowej dziecka,



rozwój zabawy i zainteresowań dziecka,



analizę danych diagnostycznych pod kątem zasobów (czynników wspierających
rozwój dziecka) oraz trudności (czynników zakłócających rozwój dziecka),



wnioski dotyczące ewentualnych wskazań do pogłębienia diagnozy,



wskazania do dalszej pracy terapeutycznej, zgodnie z potrzebami i możliwościami
psychofizycznymi dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

XII. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej każdorazowo po otrzymaniu informacji
o uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
i skompletowaniu dokumentacji, niezwłocznie zgłaszali dzieci do Ośrodka Adopcyjnego
w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu. W 2020 r. zostało zgłoszonych
2 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, 1 zostało przysposobione.
XIII. Wytoczone powództwa alimentacyjne przeciwko rodzicom biologicznym
na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przygotowali 2 pozwy alimentacyjne,
każdy z nich został pozytywnie rozpatrzony przez Sąd Rejonowy w Oławie a pracownik
merytoryczny przygotował 1 pozew w przypadku dzieci przebywających w Domu Dziecka
w Oławie.
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XIV. Inne zadania pracowników Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.
Do innych zdań realizowanych w 2020 r. przez organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej zaliczamy:
 przygotowanie wspólnie z opiekunami zastępczymi, bądź prowadzącymi rodzinne
domy dziecka oraz asystentami rodziny, planów pomocy dziecku, w 2020 r.
pracownicy stworzyli oraz monitorowali 41 planów oraz 37 modyfikacji;
 koordynatorzy pieczy zastępczej w ubiegłym roku dokonali 25 ocen funkcjonowania
rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka;
 dodatkowo koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pomogli opracować osobom
usamodzielnianym indywidualne Programy Usamodzielnienia, dokumentów takich
stworzono i ewaluowano 9;
 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przygotowali 10 wniosków do sądu
o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec małoletnich dzieci przebywających
w rodzinnej pieczy zastępczej.
XV. Zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na
celu podnoszenie ich kwalifikacji.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. zapewnił koordynatorom
rodzinnej pieczy zastępczej szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji. Były to
następujące szkolenia:


konferencja dla pracowników instytucji pomocowych „Profesjonalizacja pomocy
kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem jako narzędzie działania przestępczości”;



kurs kompetencji ogólnych „Terapeuta Środowiskowy - praca z dziećmi
i młodzieżą”;



problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie;



praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami;



superwizja grupowa;



genogram i fazy życia rodziny w zastosowaniu w pracy z rodziną zastępczą.

XVI. Kolonia letnia Radków
W 2020 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poinformowało nas, iż Biuro Podróży
„KON TIKI” Łabaz i Grochantz z siedzibą we Wrocławiu, organizuje bezpłatną kolonię
wakacyjną do miejscowości Radków. Koordynatorzy po zrobieniu rozeznania wśród rodzin
zastępczych zgłosili 18 małoletnich na kolonię.
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XVII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie – Zespół ds. rodzinnej pieczy
zastępczej, dzięki Fundacji NESsT Poland, wspierającej działalności lokalne,
w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz dzięki firmie BNY
Mellon amerykańskiego banku inwestycyjnego, który zgodnie ze swoimi wartościami,
wspiera młodzież w nauce i rozwoju poprzez liczne programy społeczne, pozyskało dla
dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka 14 tabletów do nauki zdalnej dla
dzieci i młodzieży uczącej się.
XVIII. Działania umożliwiające nawiązywanie wzajemnego kontaktu, wymiany
doświadczeń i wzajemne wsparcie wśród rodzin zastępczych
W 2020 r. z powodu wprowadzonego stanu pandemii COVID - 19 i obostrzeń
z tym związanych organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w formie pikniku czy na
przykład wspólnego wyjazdu była niemożliwa do zrealizowania. Z tego też powodu
w ramach świętowania Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wychowankowie rodzinnej pieczy
zastępczej oraz ich opiekunowie otrzymali możliwość wyboru voucherów do ZOO lub
Aquaparku we Wrocławiu z wydłużonym terminem realizacji w dogodnym dla siebie
terminie.
Kolejną zorganizowaną inicjatywą umożliwiającą integracje rodzin zastępczych
były Mikołajki. Z budżetu powiatu oraz dzięki darczyńcy firmie Consult.Red, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie mogło dla wszystkich wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej zapewnić szereg niespodzianek i atrakcji, tj.: paczki ze słodyczami, karty
prezentowe do sieci sklepów EMPIK, gry planszowe, albumy fotograficzne oraz możliwość
skorzystania z usług fotobudki, która była niewątpliwie ogromną atrakcją i wspaniałą
zabawą, uwieczniającą wspólnie spędzony czas. Dla rodzin zastępczych, które znajdowały
się w najtrudniejszej sytuacji materialno-bytowej przygotowane zostały dodatkowe
prezenty m.in.: hulajnoga elektryczna, aparat fotograficzny, rowery, odtwarzacz CD,
komplety pościeli, zestaw stół z krzesłami i in. Zorganizowanie Mikołajek na tak szeroką
skalę nie było by możliwe gdyby nie ofiarność firmy Consult.Red, za co jesteśmy
niezmiernie wdzięczni.
XIX. Projekt unijny „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19”
W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 369 886,59 zł
w ramach którego zakupiono środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki i płyny
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dezynfekujące dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówki opiekuńczo
wychowawczej z terenu powiatu oławskiego. Ponadto wyposażyliśmy naszych
podopiecznych w sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, słuchawki,
urządzenia wielofunkcyjne, drukarki) i audiowizualny (tablice interaktywne, projektory,
telewizory) i w oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych mające na celu wspierać
edukację zdalną.
Dom Dziecka w Oławie wyposażył 6 miejsc kwarantanny na wypadek konieczności
odizolowania dziecka w związku z epidemią Covid – 19. Z pomocy skorzystał Dom
Dziecka w Oławie i 92 rodzinne formy pieczy zastępczej.
XX. Projekt „Piecza zastępcza w powiecie oławskim"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w latach 2019 - 2020 realizuje
projekt „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest: realizacja usług i wsparcie systemu pieczy zastępczej.
Wsparcie w projekcie kierowane jest do:


rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka,



kandydatów na rodziny zastępcze oraz kandydatów na prowadzenie rodzinnych
domów dziecka,



wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15. roku życia,



wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15. roku życia.

Zadanie 1. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej:
W ramach zadania zrealizowane zostały:
 Warsztaty „Świat dziecka” – uczestnicy – 11. osób, 6 spotkań po 6 godzin.
Tematyka zajęć:
- rodzina,
- błędy wychowawcze,
- budowanie relacji dorosły – dziecko,
- wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji „Rodzeństwo bez rywalizacji”,
- wychowanie nastolatka,
- zagrożenia współczesnej młodzieży.
Wykonawca: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 5 817,00 zł brutto.
 Superwizja– uczestnicy – 10. osób - grupowa (4 spotkania po 4 godziny), 7 osób indywidualna (5 godzin na osobę).
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Wykonawca: Centrum Super – ego K.Fura, K.Ździebło spółka jawna
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 13 600,00 zł brutto.


Szkolenie z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – zajęcia wyjazdowe –
Ośrodek Olimp "Szklarska Poręba" – 11 rodziców zastępczych oraz 15 dzieci
objętych wsparciem - termin: 23/10/2020 – 25/10/2020.

Wykonawca: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO.
Za wykonanie zadania zapłacono 13 690,00 zł brutto.
Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla dzieci powyżej
15. roku życia:
W ramach zadania zrealizowane zostały:


zajęcia z doradcą zawodowym – uczestnicy – 24 osoby – zajęcia grupowe
(1 spotkanie, 8 godz.), 12 osób – zajęcia indywidualne średnio 8 godzin na osobę
(przez godz. rozumie się 45 min).
Tematyka zajęć:
- poradnictwo zawodowe,
- pomoc w wyborze zawodowej ścieżki kariery,
- diagnoza kompetencji,
- warsztaty motywacyjne i aktywizujące.

Wykonawca: Mariusz Zawadzki
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 5 796,00 zł brutto.


Trening kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia wyjazdowe –
Ośrodek Olimp "Szklarska Poręba"- 10 osób objętych wsparciem - termin:
21/08/2020 – 23/08/2020

Wykonawca: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 7 475,00 zł brutto.
 Wyjazdowe zajęcia socjoterapeutyczne - Ośrodek kolonijny "Komandor"
Pogorzelica – 10 osób objętych wsparciem – termin:
08/07/2020 – 18/07/2020
10/08/2020 – 20/08/2020
Wykonawca: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 28 220,00 zł brutto.


Gra miejska „Krok w przyszłość” – uczestnicy - 8 osób, zajęcia grupowe –
35 godzin, zajęcia indywidualne – 56 godzin (7 godzin na uczestnika).
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Uczestnicy podzieleni są na zespoły, przechodzą poszczególne etapy gry, zdobywając
doświadczenie, umiejętności, wiedzę i informacje potrzebne na rynku pracy, ucząc się
jednocześnie współzawodnictwa i współpracy.
Wykonawca: Przemysław Śliwiński.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 19 245 zł brutto.
Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla dzieci poniżej
15. roku życia:
W ramach zadania zrealizowane zostały:


Wyjazdowe zajęcia socjoterapeutyczne – Ośrodek kolonijny "Komandor"
Pogorzelica - liczba osób objętych wsparciem 10 - termin:
- 08/07/2020 – 18/07/2020
- 10/08/2020 – 20/08/2020
Za wykonanie pierwszej edycji zadania zapłacono 28 220,00 zł brutto.



Warsztaty z arteterapii – 2 grupy po 6 osób, spotkania 1 raz w tygodniu
(wtorek, czwartek) po 2 godziny.

Wykonawca: Alicja Grabowy.
Za wykonanie zadania zapłacono 5396,05 zł brutto + pochodne.
Zadanie 4. Finansowanie rodzinom zastępczym usług specjalistycznej pomocy
dla dzieci w tym reedukacyjnej.
W ramach zadania zrealizowane zostały:
1. Zajęcia reedukacyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - odbywają się
zgodnie z przeprowadzonym sondażem potrzeb. Wsparciem objęto 39 uczestników –
30 godzin na dziecko.


matematyka – uczestnicy 10 osób



matematyka - uczestnicy 10 osób,



j. angielski - uczestnicy – 4 osoby,



j. angielski - uczestnicy – 4 osoby,



j. angielski - uczestnicy – 4 osoby,



j. angielski – uczestnicy – 2 osoby,



chemia –uczestnicy – 5 osób.

Za wykonanie zadania w 2020 roku zapłacono 40 006,22 zł brutto + pochodne.
Zadanie 5. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
Każdy uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z pomocy psychologa i pedagoga
zatrudnionych w projekcie.
Zakup specjalistycznych testów – 795,32 zł.
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Wynagrodzenie psychologa i pedagoga wraz z pochodnymi za rok 2020 – 85 937,07 zł.
Umowa o używanie pojazdu do celów służbowych – 1 861,40 zł.
Zadanie 6. Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi za rok 2020 – 46 463,69 zł .
Umowa o używanie pojazdu do celów służbowych – 1 543,60 zł.
Ponadto zrealizowano:
1) Catering oraz zakup i opłacenie faktur za zakup artykułów spożywczych na
przygotowanie poczęstunku: napoje, ciasto/słodycze, owoce na organizowaną superwizję
oraz zajęcia z doradcą zawodowym w kwocie 1 211,60 zł brutto.
2) Przeprowadzono rekrutację osób do uczestnictwa w projekcie w 2020 roku
(we własnym zakresie, bezkosztowo).
3) Zostały zawarte umowy z uczestnikami projektu (bezkosztowo).
4) Prowadzony jest przez koordynatora projektu monitoring realizacji projektu
(we własnym zakresie, bezkosztowo). Cała dokumentacja projektu jest oznaczona
RPDS.09.02.01-02-0035/18.
5) Prowadzona jest przez koordynatora projektu dokumentacja fotograficzna projektu.
Kwota dofinansowania ze środków unijnych w drugim roku (2020) realizacji projektu
wyniosła: 377 448,38 zł, natomiast wkład własny powiatu oławskiego to kwota:
25 920,00 zł.
XXI. Opracowanie 3-letniego programu rozwoju pieczy zastępczej.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej opracował „Program rozwoju pieczy
zastępczej w Powiecie Oławskim na lata 2021-2023”. Program został przyjęty Uchwałą
Rady Powiatu w Oławie Nr XXVII/166/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

WNIOSKI
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Oławie w 2020 r. pomimo trwającej
pandemii COVID - 19 i wprowadzonych obostrzeń starał się realizować wszystkie zadania
przewidziane dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na tyle na ile było to
możliwe. Był to rok szczególnie trudny również z uwagi na dwukrotną zmianę dyrektorów
jednostki i wprowadzanych zmian organizacyjnych. Realizacja zadań zawsze miała na
względzie przede wszystkim dobro dzieci, ochronę ich praw i wolności, dbałość
o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój
oraz przyszłą samodzielność życiową.
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Organizator rodzinnej pieczy zastępczej poprzez swoje działania wzmacniał
kompetencje opiekunów zastępczych. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka były
objęte kompleksową opieką i wsparciem. Ścisła współpraca koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka dała gwarancję
właściwej opieki na dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.
Zadania przewidziane w ramach promocji rodzicielstwa zastępczego z uwagi na
trwające obostrzenia nie zostały zrealizowane w sposób satysfakcjonujący.
To spowodowało, iż nie pozyskaliśmy tylu kandydatów, ilu zaplanowaliśmy. Obecnie
sytuacja jest bardzo trudna bowiem brak kandydatów na pełnienie funkcji rodziny
zastępczej staje się problemem ogólnopolskim, a w związku z tym zaczyna brakować
rodzin, które mogłyby przyjąć małoletnie dzieci, które z różnych przyczyn losowych nie
mogą przebywać z rodziną biologiczną.
ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
W celu pełnej realizacji zadań nałożonych na powiat w zakresie systemu pieczy
zastępczej, istnieje potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na:
- organizację dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Mikołajek i być może innych inicjatyw,
które sprzyjać będą wspólnej integracji i wsparciu,
- promocję rodzicielstwa zastępczego i wolontariatu,
- szkolenia kadry Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
- szkolenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
- superwizję przeciwdziałającą wypaleniu zawodowemu,
- innowacyjne formy pomocy dzieciom,
- szkolenia kadry tzw. „pomagaczy”.
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