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Gdzie jesteśmy? 

• Program spotkao według rodzajów JOPS 
wymienionych w ups, bez OPS-ów i DPS-ów 

1. regionalny ośrodek polityki społecznej, 
2. powiatowe centrum pomocy rodzinie, 
3. placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym 

rodzinnego,  
4. placówka opiekuoczo-wychowawcza,  
5. ośrodek adopcyjno-opiekuoczy, 
6. ośrodek wsparcia, 
7. ośrodek interwencji kryzysowej. 



Dawno, dawno temu 



Konwencja o Prawach Dziecka z 
1989 r. i Konstytucja z 1997 r. 

Konwencja 

Konstytucja 



Gdzie są placówki opiekuoczo-
wychowawcze? 

• Już nie w ustawie o pomocy społecznej 

• Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny  i systemu 
pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne  jednostek 
samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
– placówki wsparcia dziennego,  

– organizatorzy  rodzinnej pieczy zastępczej, 

– placówki opiekuoczo-wychowawcze,  

– regionalne  placówki  opiekuoczo-terapeutyczne,   

– interwencyjne ośrodki  preadopcyjne,  

– ośrodki adopcyjne,  

– podmioty, którym zlecono realizację zadao z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej.  Ustawa o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (dalej 
uwr), art. 2 



Z założeo projektu ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (2009) 



Z założeo projektu ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej cd. 

(…) 



Definicja i cel wspierania rodziny 

• Wspieranie  rodziny   

– (jakiej rodziny?) przeżywającej  trudności  w  
wypełnianiu  funkcji  opiekuoczo-
wychowawczych  

– (co to jest?) to zespół planowych działao 

– (co ma na celu?) przywrócenie rodzinie zdolności 
do wypełniania tych funkcji.  

Uwr, art. 2 



Czynniki warunkujące wydolnośd opiekuoczo-
wychowawczą i pielęgnacyjną rodziny 

Za: Krajowy raport badawczy…. 



 Usługi realizowane na 
rzecz rodzin niewydolnych 
wychowawczo – wskazania 
spontaniczne 
respondentów (możliwośd 
trzech wskazao) 

Za: Krajowy raport badawczy… 



 Zadania/czynności 
składające się na 
pracę z rodzinami 
bezradnymi 
wychowawczo 
(możliwośd  
trzech wskazao) – 
wskazania powyżej 
10% 

Za: Krajowy raport badawczy… 



Definicja i cel systemu pieczy 
zastępczej – ustawa 

• System  pieczy  zastępczej   

– (co to jest?) to  zespół  osób,  instytucji  i  działao 

– (co ma na celu?) zapewnienie  czasowej  opieki  i  
wychowania  dzieciom   

– (w jakich sytuacjach?) w  przypadkach  
niemożności sprawowania opieki i wychowania 
przez rodziców 

Uwr art. 2 



Co ma zapewniad piecza zastępcza? 

• realizację planu pracy z rodziną  lub gdy  jest  to niemożliwe – 
dążenie do przysposobienia dziecka;  

• przygotowanie dziecka do:  
– godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,  

– pokonywania trudności życiowych zgodnie z sadami etyki,  

– nawiązywania  i podtrzymywania bliskich, osobistych  i społecznie 
akceptowanych  kontaktów  z  rodziną  i  rówieśnikami, w  celu  
łagodzenia  skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania 
umiejętności społecznych;  

• zaspokojenie  potrzeb  emocjonalnych  dzieci,  ze  
szczególnym  uwzględnieniem potrzeb bytowych, 
zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 

Uwr, art. 33 



Konsekwencje interwencji 
Status informacji o 
krzywdzeniu 

Status interwencji 
Interwencja Brak Interwencji 

Prawdziwa 

 Zagrożenie krzywdzeniem 
wykryte 

 Ryzyko jest rzeczywiste 
 Dziecko zostało uchronione 

 Krzywdzenie wykryte 
 Ryzyko zostało niedoszacowane 
 Brak interwencji lub jej 

nieadekwatnośd 
 Dziecko zostało ponownie 

skrzywdzone ze względu na 
brak lub nieadekwatną 
interwencję 

Fałszywa 

 Krzywdzenie nie wystąpiło 
 Ryzyko zostało 

przeszacowane 
 Interwencja była 

nieadekwatna i 
nieproporcjonalna 

 Skrzywdzenie rodziny przez 
nieadekwatną interwencję 

 Krzywdzenie nie występuje 
 Ryzyko zostało oszacowane 

właściwie 
 Dochodzenie było 

przeprowadzone w sposób 
delikatny i proporcjonalny 

W: R. Szarfenberg,  Interwencja rodzinna i piecza zastępcza – pomiędzy mediami, 
polityką i dowodami, 2011 



Organizator i formy pieczy 
• Pieczę zastępczą organizuje powiat 

• Piecza zastępcza ma dwie formy 

– Rodzinną (może byd wspierana przez rodziny 
pomocowe) 

• rodzina zastępcza spokrewniona,  

• rodzina zastępcza niezawodowa,  

• rodzina zastępcza zawodowa, w  tym  
– zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 

– zawodowa specjalistyczna;   

• rodzinny dom dziecka.  

– Instytucjonalną 



Formy instytucjonalnej pieczy 
zastępczej i podmiot ją prowadzący 
• Formy 

– placówka opiekuoczo-wychowawcza;  

– regionalna placówka opiekuoczo-terapeutyczna;  

– interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

• Podmiot prowadzący 

– Placówkę opiekuoczo-wychowawczą prowadzi powiat lub 
podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania… 

– Samorząd województwa może prowadzid  lub zlecid… 
prowadzenie  regionalnej placówki opiekuoczo-
terapeutycznej  lub  interwencyjnego ośrodka 
preadopcyjnego. 



Typy placówek opiekuoczo-
wychowawczych 

• Typy 

– Nierodzinne (max 14 wychowanków, wiek 10+ do 
pełnoletności z wyjątkami <10, >18) 

• Socjalizacyjne 

• Interwencyjne (max czas 3 miesiące z możliwością wydłużenia, 

przyjęte dzieci w wieku <10 niezwłocznie do form rodzinnych) 

• Specjalistyczno-terapeutyczne 

– Rodzinne (max 8 wychowanków, wiek jw.) 

• Typy nierodzinne można łączyd (placówki 
wielofunkcyjne) 

Uwr, Art. 101 i in. 



Ogólne zadania placówki 
opiekuoczo-wychowawczej 

1) zapewnia  dziecku całodobową  opiekę  i 
wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 
potrzeby, w szczególności emocjonalne,  rozwojowe, 
zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;  

2) realizuje  przygotowany  we  współpracy  z  
asystentem  rodziny  plan  pomocy dziecku;  

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami  i  innymi 
osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;  

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do 
rodziny;  



Ogólne zadania placówki 
opiekuoczo-wychowawczej cd. 

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia 
dostosowanego do jego wieku i możliwości 
rozwojowych;  

6) obejmuje dziecko działaniami 
terapeutycznymi;  

7) zapewnia korzystanie z przysługujących 
świadczeo zdrowotnych. 

 



Zadania szczegółowe placówek o.-
w. typu rodzinnego 

1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym 
dorastające i usamodzielniające się;  

2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę 
licznemu rodzeostwu;  

3) współpracuje z koordynatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej i asystentem rodziny.  



Zadania szczegółowe placówek 
pozostałych typów 

• Interwencyjne  

– doraźna opieka  nad  dzieckiem w  czasie  trwania  sytuacji  
kryzysowej, w  szczególności  placówka  jest  obowiązana  
przyjąd  dziecko w  przypadkach wymagających  
natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki 

• Specjalistyczno-terapeutyczne 

– zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne,  
korekcyjne,  kompensacyjne,  logopedyczne,  
terapeutyczne,  rekompensujące braki w wychowaniu w 
rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom 
niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i 
zajęcia rewalidacyjne 

 



Transformacja profilu rodzinnego wychowanków 
- od sierot biologicznych do społecznych 

Dane za: A. Kelm, Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, s. 167. 



Placówki opiekuoczo- wychowawcze w 
2010 – liczba wg typów 

Dane MPiPS-03, opracowanie własne 



Placówki 
opiekuoczo 

wychowawcze 
w 2010 – 
miejsca i 

korzystający 

Prowadzone przez powiaty 

Prowadzone przez inne podmioty 

Dane MPiPS-03, opracowanie 
własne 



Okruchy historii – upaostwowienie 
domów dziecka 

A. Kelm, Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, s.  



Dane o dzieciach w pieczy 
zastępczej w długim okresie 

M. Kolankiewicz, red. Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuoczych 
w Europie, Wydawnictwo „Żak”, 2007, s. 244. 



Dane o dzieciach w pieczy 
zastępczej – ostatnia dekada 

K. Romanowska, Przemoc wobec dzieci w rodzinie, praca 
magisterska, IPS, 2011 



Dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

K. Romanowska, Przemoc wobec dzieci w rodzinie, praca magisterska, IPS, 
2011 



Główny powód umieszczenia w 
domu dziecka – jedno z badao 

Dane za: A. Kelm, Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, s. 172. Badania ankietowe objęły 2145 
wychowanków pozostających pod opieką 22 domów dziecka, początek lat 70. 



Skąd się biorą dzieci w pieczy 
zastępczej? 

K. Romanowska, Przemoc wobec dzieci w rodzinie, praca 
magisterska, IPS, 2011, liczba dzieci – ofiar przemocy w rodzinie 

Jedna z odpowiedzi – przemoc w rodzinie wobec dzieci 



Koszty 

Źródło: ROPS Opole 



Kontrola NIK 

Informacja o wynikach kontroli 
funkcjonowania wybranych placówek (49) 
opiekuoczo-wychowawczych, NIK, 2008 



Kontrola NIK – standard liczby wychowanków 

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych placówek 
opiekuoczo-wychowawczych, NIK, 2008 



Kontrola NIK – kwalifikacje personelu 

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych placówek 
opiekuoczo-wychowawczych, NIK, 2008 



Kontrola wojewody - przykład 

Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Zespole Placówek Opieki i 
Wychowania w Kazimierzy Wielkiej w dniach 7 - 12 luty 2007 roku 



Kontrola wojewody – przykład zaleceo 

(…), źródło jw.. 



Stwierdzenia 

Zdecy-

dowanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Raczej 

nie zga-

dzam się 

Zdecy-

dowanie 

nie zga-

dzam się 

Trudno 

powie-

dzied 

1. Lepszą formą opieki dla dzieci jej 

pozbawionych są rodziny zastępcze 

niż publiczne placówki opiekuoczo-

wychowawcze 

79,9 16,4 0,8 0,3 1,3 

2. Lepszą formą opieki dla dzieci jej 

pozbawionych są publiczne 

placówki opiekuoczo-wycho- 

wawcze niż rodzina zastępcza 

spokrewniona z problemami 

16,1 32,0 21,7 14,6 14,3 

3. W każdym powiecie powinny 

funkcjonowad rodziny zastępcze i 

powinien byd dostęp do miejsc w 

publicznych placówkach 

opiekuoczo-wychowawczych 

80,4 14,6 2,1 0,8 0,0 

4. Wiele rodzin zastępczych 

spokrewnionych nie wywiązuje się z 

obowiązku opieki nad 

wychowankiem 

15,9 29,1 41,8 9,0 2,6 

5. Należy zlikwidowad wszystkie 

publiczne domy dziecka 
4,2 6,6 31,2 46,8 9,5 

Opinie 
kierowników 
PCPR na 
temat 
postulatów 
dotyczących 
pieczy 
zastępczej, 
2004, w % 



Stwierdzenia 

Zdecy-

dowanie 

zgadzam 

się 

Raczej 

zgadzam 

się 

Raczej nie 

zgadzam 

się 

Zdecy-

dowanie 

nie zga-

dzam się 

Trudno 

powie-

dzied 

6. Przygotowanie rodziny do opieki i 

wychowania powinno byd 

decydującym warunkiem 

zakwalifikowania do zadao rodziny 

zastępczej 

68,0 20,9 5,8 2,1 1,6 

7. Ważniejsze jest utrzymanie miejsc 

pracy w publicznych placówkach 

opiekuoczo-wychowawczych niż 

tworzenie rodzin zastępczych 

1,1 2,4 22,5 67,5 5,3 

8. Prowadzenie publicznych placówek 

opiekuoczo-wychowawczych jest mniej 

kłopotliwe dla powiatów niż 

prowadzenie rodzin zastępczych 

3,2 5,0 24,3 51,6 14,6 

9. Przeszkolona rodzina zastępcza jest 

najlepszym środowiskiem wychowaw-

czym dla dzieci i młodzieży pozbawio-

nych opieki rodziców naturalnych 

65,9 25,4 3,2 0,3 3,7 

10. Wyszkolona kadra publicznych 

placówek opiekuoczo-wychowawczych 

dobrze wywiązuje się ze swoich zadao 

9,3 47,9 15,1 3,4 22,5 

Opinie 
kierowników 
PCPR na 
temat 
postulatów 
dotyczących 
pieczy 
zastępczej, 
2004, w % 



Placówki opiekuoczo-wychowawcze w 
mediach – zlikwidowad! 

• Zlikwidujmy sierocioce – apelowaliśmy przed czterema laty 
*seria artykułów w 1998 r.+ i pod naszym apelem podpisało się 
wiele osób publicznego zaufania, w tym politycy od lewa do 
prawa. Nie chodziło nam wtedy o zburzenie z dnia na dzieo 
obowiązującego od dziesięcioleci systemu opieki nad 
osieroconymi i porzuconymi dziedmi, ale o upowszechnienie 
oczywistego poglądu, że pakując dziecko w koszarowy model 
chowania w kolektywie odbiera mu się szanse na udane życie. 
B. Pietkiewicz, Niech Przepadnie bidul, Polityka, nr 23 (2353) z dnia 
08.06.2002. Wspomniana seria artykułów rozpoczęła się od artykułu B. 
Pietkiewicz i E. Wilk, Zamknijmy domy dziecka, Polityka, nr 1 (2122) z dnia 
03.01.1998. 

 „Gromadne wychowanie, często bez żadnego systemu prowadzone, polegające na dozorze i 
karceniu, przy bardzo jednostajnym odżywieniu i skąpej odzieży, nie daje rezultatów któreby 
można nazwad przynajmniej zadowalającymi”, tak Józef Czesław Babicki pisał o „zakładach 
opieki zamkniętej czyli wychowawczo-opiekuoczych” w 1929 r. 



Polityka nr 1, 3.01.1998 



Placówki opiekuoczo-wychowawcze w 
mediach – domy krzywdy 

• Przepełnienie, znęcanie się wychowawców nad 
dziedmi, molestowanie seksualne, alkohol, 
narkotyki, kradzieże. Z raportu Najwyższej Izby 
Kontroli wyłania się koszmarna wizja polskich 
domów dziecka.  
M. Masłowski, Domy nie dla dziecka, Gazeta Wyborcza Łódź, 
29.12.2008.  

 



Gazeta 
Wyborcza, 
10.01.2003 



Gazeta 
Wyborcza, 
11.12.2000 


