
UCHWAŁA NR IV/22/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 
2021-2023 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na 
lata 2021-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wstęp 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 został sporządzony 

na podstawie założeń ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U z 2020, poz. 821). Ustawa poprzedzona jest preambułą, która określa jej 

cele i wyznacza kierunki działań „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony 

i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, 

miłości i zrozumienia, troski o ich harmonijny rozwój przyszłą samodzielność życiową 

oraz ochrony ich praw i wolności, dla dobra rodziny, która stanowi podstawową komórkę 

społeczną oraz naturalne środowisko rozwoju, jak również dobro wszystkich jej członków, 

a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej 

trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc 

dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji 

i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”.  

Podstawę prawną Programu stanowi art. 180 pkt 1 przedmiotowej ustawy 

„opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych”, 

co należy do zadań własnych powiatu. Niniejszy Program został opracowany przez Zespół 

ds. opracowania koncepcji powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, powołany 

przez Starostę Kłodzkiego. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 

służy usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań, ustaleniu priorytetów i zakresu 

prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej. Cele, kierunki działań i zadań 

zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej diagnozy, uwzględniającej zarówno 

zagrożenia jak i potrzeby w zakresie pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim. Do głównych 

celów Programu należą: rozwinięcie różnorodnych form pieczy zastępczej w stopniu 

zapewniającym najwyższej jakości opiekę potrzebującym dzieciom, utrzymanie na dobrym 

poziomie funkcjonowania istniejącej infrastruktury pieczy zastępczej, podniesienie poziomu 

wykształcenia, kompetencji i samodzielności osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę 

zastępczą, podniesienie standardów realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej na szczeblu powiatu. Przedstawione cele główne będą 

realizowane poprzez cele szczegółowe: zapewnienie dzieciom pozbawionym czasowo lub 

długotrwale opieki rodzicielskiej opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej 

lub w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, zapewnienie systematycznego, 

profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, 

aby mogli we właściwy sposób pełnić funkcje opiekuńczo- wychowawcze względem 

dzieci powierzonych im pod opiekę, zwiększenie kompetencji kadr w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zabezpieczenie 

środków finansowych na funkcjonowanie pieczy zastępczej, zapewnienie pomocy 

w usamodzielnieniu osób opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, 

podniesienie świadomości na temat praw i obowiązków wynikających z procesu 

usamodzielnienia.  
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Jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 

gminnym i powiatowym jest wspieranie rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu 

podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja systemu pieczy 

zastępczej. W przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania w rodzinie 

naturalnej zapewnienie dzieciom opieki zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej wskazuje, że piecza zastępcza powinna być sprawowana czasowo. Należy 

podkreślić, że istotnym zadaniem pieczy zastępczej jest praca z rodzicami, umożliwiająca 

wyeliminowanie przeszkód w sprawowaniu opieki i wychowania, a w konsekwencji powrót 

dzieci do środowiska rodzinnego.  

Założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 

to w szczególności rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, wsparcie już istniejących form 

pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej oraz przygotowanie młodych osób 

opuszczających pieczę do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. 

 Program stanowi analizę działań jednostek powiatu kłodzkiego w zakresie organizacji 

systemu pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, opartą na sprawozdaniach rzeczowo-

finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

sprawozdań GUS, a także informacji własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kłodzku, diagnozujących sytuację rodzin zastępczych.  

Program jest kontynuacją działań podjętych w obowiązującym dotychczas 

Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, którego monitoring 

dokonywany jest co roku w sprawozdaniach z efektów pracy PCPR. Stanowi on 

usystematyzowanie i ukierunkowanie dotychczasowych działań oraz ustalenie priorytetów 

i dróg rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.  
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I. Charakterystyka rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim 

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Do jego najważniejszych celów należy zapewnienie dzieciom 

czasowo pozbawionym opieki rodzicielskiej miejsca w rodzinach zastępczych i rodzinnych 

domach dziecka, stanowiących alternatywę dla instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

Przepisy ustawy wskazują kierunek rozwoju pieczy przez ograniczanie roli placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w opiece nad dzieckiem na rzecz tworzenia rodzinnych form 

pieczy zastępczej. W latach 2018-2020 stosunek dzieci umieszczonych w pieczy wyglądał 

następująco: 

 

 
 

Rodzinną pieczę zastępczą w powiecie kłodzkim sklasyfikować można następująco: 

• rodziny zastępcze: 

− spokrewnione (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka); 

− niezawodowe (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka); 

− zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz specjalistyczne; 

• rodzinne domy dziecka; 
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LICZBA DZIECI W PIECZY RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ (2018-2020) 

DZIECI PRZEBYWAJĄCE W PIECZY RODZINNEJ

DZIECI PRZEBYWAJĄCE W PIECZY INSTYTUCJONALNEJ
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Tabela 1. Rodzinna piecza zastępcza w powiecie kłodzkim w latach 2018-2020  
 

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 2018 2019 2020 

Rodziny zastępcze spokrewnione 188 190 183 

Rodziny zastępcze niezawodowe 91 78 84 

Rodziny zastępcze zawodowe 6 4 4 

Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia 
rodzinnego 

1 0 0 

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne 2 2 2 

Rodzinne domy dziecka 6 9 9 

RAZEM 294 283 282 

 
 

Tak jak w latach poprzednich, zdecydowaną większość tworzą rodziny zastępcze 

spokrewnione, które stanowią około 65% spośród wszystkich rodzinnych form pieczy 

zastępczej. Największym wyzwaniem jest nadal pozyskanie kandydatów do zawodowych 

form pieczy, tj. rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka. 

W latach poprzednich poszerzono bazę zawodowych form pieczy zastępczej o trzy 

rodzinne domy dziecka oraz dwie rodziny zastępcze zawodowe (w tym jedną zawodową 

specjalistyczną dla dzieci z niepełnosprawnością), co dało możliwość zwiększenia miejsc 

w pieczy rodzinnej. W związku ze wzrastającą liczbą umieszczeń, konieczne są dalsze 

działania w kierunku rozwijania rodzinnej pieczy zastępczej. W tym celu Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie organizuje coroczną kampanię informacyjną, służącą promocji 

rodzicielstwa zastępczego. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje rodzinną pieczę zastępczą 

na terenie powiatu kłodzkiego dla ponad 400 dzieci, co stanowi obecnie ponad 70% 

dzieci umieszczonych we wszystkich formach pieczy zastępczej. 

 

 

 

 

Tabela 2. Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim w latach 2018-2020 
wg stanu na koniec każdego roku 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje system wsparcia 

dla opiekunów zastępczych oraz dzieci umieszczonych w pieczy, poprzez zapewnienie 

dostępu do pomocy psychologicznej i pedagogicznej, pomoc prawną oraz możliwość wzięcia 

udziału w projektach, które w latach 2018-2020 zapewniały kompleksowe i specjalistyczne 

wsparcie indywidualne i grupowe, obejmujące m.in. zajęcia socjalizacyjne, korekcyjne 

i korepetycje w miejscu zamieszkania, a także możliwość wyjazdu na obozy rehabilitacyjne. 

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka mogą wnioskować o objęcie opieką 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zapewniającego pomoc w realizacji zadań 

wynikających ze sprawowania funkcji opiekunów zastępczych. Koordynator rodzinnej pieczy 

Rodziny zastępcze 
spokrewnione

65%

Rodziny zastępcze 
niezawodowe

29%

Rodziny zastępcze 
zawodowe

2%

Rodziny zastępcze 
zawodowe 

specjalistyczne
1%

Rodzinne domy 
dziecka

3%

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W LATACH 2018-2020

DZIECI W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

ROK OGÓŁEM 
RODZINA ZASTĘPCZA 

SPOKREWNIONA 
RODZINA ZASTĘPCZA 

NIEZAWODOWA 
RODZINA ZASTĘPCZA 

ZAWODOWA 
RODZINNY DOM 

DZIECKA 

2018 416 234 113 31 38 

2019 409 234 96 20 59 

2020 411 229 102 19 61 
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zastępczej pozostaje w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym lub mailowym z rodziną 

zastępczą. Na podstawie dokonanej przez siebie diagnozy oraz zgłoszonych przez rodzinę 

zastępczą potrzeb obejmuje ją wsparciem i udziela pomocy.  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w latach 2018-2020 zatrudniało odpowiednio 15-tu (2018r.), 17-tu (2019r.) i 17-tu 

(2020r.) koordynatorów, co pozwoliło objąć ich pieczą wszystkie wnioskujące rodziny. 

 Zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka w związku 

z wypoczynkiem, wyjazdem lub czasową niezdolnością do sprawowania opieki mogą 

korzystać z przerwy w wykonywaniu swojej funkcji przez okres 30 dni w danym roku 

kalendarzowym. Piecza zastępcza powierzona jest wtedy rodzinom pomocowym. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zgodnie z art. 80 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821) 

obejmuje rodziny zastępcze pomocą finansową poprzez udzielanie comiesięcznych 

świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka nie niższych niż: 

• 694,00 zł miesięcznie,  

– w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 

• 1052,00 zł miesięcznie, 

 – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie 

zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.  

 Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko 

umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje 

dodatek nie niższy niż kwota 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów 

utrzymania tego dziecka. 

 

 Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej starosta może przyznać:  

1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, 

2. świadczenie na pokrycie: 

a) niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 

jednorazowo, 

b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 

wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo, 

3. rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe 

na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę 

zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty 

za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 
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dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi 

telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji.  

 

  Na podstawie art. 84 ww. ustawy prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki 

finansowe na: 

1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom 

ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty 

za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 

dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi 

telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, 

2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom 

dziecka, 

3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką 

i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka. 

        Dane o wydatkach na świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym w latach 2018-

2020 zostały przedstawione w następującej tabeli. 

Tabela 3.  Dane o świadczeniach wypłaconych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 

w latach 2018-2020  po uwzględnieniu wpłaconego  zwrotu 
 

 

WYDATKI 

 

 

Rodzaj świadczenia 

 

2018 r. 

 

2019 r. 

 

2020 r. 

 

Świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka w 

rodzinie zastępczej  w tym 

dodatek na pokrycie 

zwiększonych kosztów 

 

4 171 854,07 zł 4 413 208,78 zł 4 374 697,80 zł 

 

Dofinansowanie do wypoczynku 
 

13 200,00 zł 21 300,00 zł 17 100,00 zł 

 

Świadczenie na pokrycie 

niezbędnych kosztów 

związanych  z potrzebami 

przyjmowanego dziecka – 

jednorazowo 

 

20 821,48 zł 32 535,15 zł 14 401,42 zł 

 

Świadczenie jednorazowe lub 

okresowe na pokrycie kosztów 

związanych z wystąpieniem 

zdarzeń losowych lub innych 

7 967,59  zł 3 201,00  zł 3 400,00 zł 
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zdarzeń  mających  wpływ na 

jakość sprawowanej opieki 

 

Środki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnym 

155 443,23 zł 194 641,56 zł 181 055,60 zł 

 

Środki finansowe  na pokrycie 

kosztów związanych z remontem 

lub ze zmianą lokalu 

16 592,00 zł 0,00 zł 3 200,00 zł 

 

Środki finansowe na pokrycie 

innych niezbędnych i 

nieprzewidzianych kosztów 

związanych z opieką 

i wychowaniem dziecka lub 

funkcjonowaniem rodzinnego 

domu dziecka 
 

300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  

 W ramach Programu „Rodzina 500+” dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej 

przysługuje dodatek, w wysokości świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł miesięcznie. 

Dodatek ten, podobnie jak świadczenie wychowawcze, jest finansowany z budżetu państwa, 

a jego realizacja stanowi dla powiatu zadania z zakresu administracji rządowej.  

Poniższa tabela przedstawia wydatki na dodatek wychowawczy, dodatek 

do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w latach 2018-

2020 (bez kosztów obsługi). 

       Tabela 4. Dodatek wychowawczy,  dodatek do zryczałtowanej kwoty i dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego 

*w tym na dzieci z innego powiatu przebywające na terenie powiatu kłodzkiego, kwota po uwzględnieniu 

wpłaconego zwrotu 

 

 

Dodatek wychowawczy 

dodatek do zryczałtowanej 

kwoty 

 

WYDATKI * 

 

2018 2019 2020 

w spokrewnionej rodzinie zastępczej 1 085 666,74 zł 1 079 374,73 zł 1 054 870,88 zł 

w niezawodowej rodzinie zastępczej 477 035,44 zł 465 243,59 zł 446 289,41 zł 

w zawodowej rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka 
326 496,65 zł 417 048,56 zł 450 894,11 zł 

dodatek do zryczałtowanej kwoty 161 661,50 zł 162 632,70 zł 167 922,30 zł 

dodatek w wysokości  świadczenia 

wychowawczego - 
424 002,13 zł 794 213,76 zł 

RAZEM 
2 050 860,33 zł 2 548 301,71 zł 2 914 190,46 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 

oraz osoby, o  których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby usamodzielniane przysługuje 

w związku z rozpoczęciem przez dziecko lub osobę roku szkolnego świadczenie dobry start 

w wysokości 300 zł w roku. Świadczenie to jest finansowane z budżetu państwa, a jego 

realizacja stanowi dla powiatu zadania z zakresu administracji rządowej. 

 

Poniższa tabela przedstawia wydatki na dobry start (bez kosztów obsługi). 

       Tabela 5. „Dobry Start”  
 

*w tym na dzieci z innego powiatu przebywające na terenie powiatu kłodzkiego 

 

II. Instytucjonalna piecza zastępcza 

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  formy instytucjonalnej 

pieczy zastępczej możemy  sklasyfikować w następujący sposób: 

1. placówka opiekuńczo – wychowawcza: 

• typu socjalizacyjnego, 

• typu interwencyjnego, 

• typu specjalistyczno–terapeutycznego, 

• typu rodzinnego, 

2. regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, 

3. interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

 

Wydatki na utrzymanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej ponosi powiat 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej. Na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

instytucje te otrzymują środki na utrzymanie dziecka w kwocie odpowiadającej średnim 

miesięcznym kosztom utrzymania w placówce. Oblicza się je na podstawie rocznych 

 

„Dobry start” 

Wypłacone kwoty * 

2018 r.* 2019 r.* 2020 r.* 

w spokrewnionej rodzinie zastępczej 46 800 zł 44 100 zł 44 400 

w niezawodowej rodzinie zastępczej 20 400 zł 18 600 zł 18 600 

w zawodowej rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka 
14 400 zł 16 800 zł 18 600 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 31 500 zł 39 600 zł 34 800 

osoby usamodzielniane 600,00 zł 2 400 zł 1 800 

RAZEM 113 700,00 zł 121 500,00 zł 118 200,00 zł 
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wydatków przeznaczonych na utrzymanie tych instytucji poniesionych w roku ubiegłym. 

Są one ustalane odpowiednio przez starostę i ogłaszane w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. 

Niezależnie od typu, placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku 

całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego potrzeby bytowe, zdrowotne, 

emocjonalne, rozwojowe, społeczne i religijne, w tym zapewnia dostęp do kształcenia 

dostosowanego do jego wieku i możliwości. Placówki zapewniają dzieciom zajęcia 

wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 

terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia 

społecznego. Pracownicy placówki umożliwiają także kontakt dziecka z rodzicami i innymi 

osobami bliskimi oraz podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny.  

System pieczy zastępczej uzupełniają jednostki, których prowadzenie należy do zadań 

własnych samorządu województwa: regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

W powiecie kłodzkim instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie 

placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz placówek opiekuńczo -

wychowawczych typu rodzinnego, które obrazuje poniższa tabela.  

Tabela 6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego na terenie powiatu kłodzkiego  

Lp. Nazwa placówki 

Ilość miejsc 

zgodnie                 

z decyzją 

wojewody 

średnioroczna 

ilość dzieci w 

roku 2019 

 

średnioroczna 

ilość dzieci w 

roku 2020 

 

1. 
Dom Dziecka im. St. Starzyńskiego w 

Kłodzku ul. Korczaka 1 
30 29 26 

2. 
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 

ul. Korczaka 1a 
14 13 13 

3. 
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 

ul. Korczaka 1b 
6 2 2 

4. 
Dom Dziecka przy ul. Międzyleskiej 15 

w  Domaszkowie 
30 27 26 

5. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Alfa” 

ul. Fredry 47/2 w Nowej Rudzie 
14 13 13 

6. 
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 

„Sigma” ul. Fredry 47/3 w Nowej Rudzie 
14 12 12 

7. 
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 

„Omega” ul. Fredry 47/4 w Nowej Rudzie 
14 12 12 

8. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 

„Sasanka”                ul. Wandy 6 w Kłodzku 
14 16 14 

9. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 

„Szafirek”               ul. Wandy 6 a w Kłodzku 
14 15 14 

10. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 

„Zawilec”                ul. Wandy 6 b w Kłodzku 
14 16 15 

Razem 164 155 151 
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Tabela 7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego           

Lp. Nazwa placówki 

Ilość 

miejsc 

zgodnie                 

z decyzją 

wojewody 

średnioroczna 

ilość dzieci w 

roku 2019 

średnioroczna 

ilość dzieci w 

roku 2020 

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gorzanowie 6 5 7 

2. 
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kątach 

Bystrzyckich   
8 5 5 

3. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu 

rodzinnego Nr 3 w Bartnicy 
8 8 7 

4. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu 

rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach 
8 8 8 

5. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu 

rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie 
8 9 9 

Razem 38 35 36 

 

Po etapie reorganizacji systemu placówek opiekuńczo-wychowawczych, konieczne są 

działania mające na celu wparcie placówek w nowym trybie funkcjonowania. Koncentrują się 

one wokół zbudowania stabilnego zespołu profesjonalistów (szkolenia, superwizje, etc.) 

i indywidualizacji pracy z dzieckiem (metody pracy, oferta rozwoju zainteresowań).  

 

III. Pomoc osobom usamodzielnianym 

Kwestia usamodzielnienia w pieczy zastępczej została uregulowana w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020, poz. 

821). Usamodzielnienia dotyczą osób opuszczających rodzinną oraz instytucjonalną pieczę 

zastępczą, tj. rodziny zastępczej, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo - 

wychowawcze. Termin „usamodzielnienie” w odniesieniu do młodzieży z pieczy zastępczej 

jest często błędnie utożsamiany z dniem, w którym pełnoletnia osoba opuszcza pieczę 

zastępczą. W rzeczywistości jest to długi proces, który ma swój początek nawet w momencie 

umieszczenia dziecka poza rodziną. Im bliżej do uzyskania pełnoletności, działania w tym 

procesie stają się bardziej intensywne i ukierunkowane na przyszłe tzw. usamodzielnienie. 

Najważniejsze obszary, nad którymi pracujemy w procesie usamodzielnienia 

to integracja ze środowiskiem społecznym, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, warunki 

mieszkaniowe i zatrudnienie. Młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą w toku realizacji 

indywidualnego programu usamodzielnienia przyznawana jest pomoc  w postaci świadczeń 

pieniężnych i rzeczowych oraz udzielana jest pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych oraz w uzyskaniu zatrudnienia. Udzielane jest również wsparcie 

psychologiczne i prawne. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabela 8. Liczba osób usamodzielnianych, które w latach 2018 – 2020  korzystały ze świadczeń 

RODZAJ PIECZY 2018 2019 2020 

Rodzinna piecza 

zastępcza 
85 79 59 

Instytucjonalna piecza 

zastępcza 
40 43 33 

Suma  125 122 92 

 

 

Tabela 9. Świadczenia wypłacone osobom usamodzielnianym w latach 2018-2020 (w zł.) 

 

W latach 2018-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizowało 

wypłaty świadczeń dla osób usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą. Środki 

te zostały przyznane w ramach pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie 

oraz na zagospodarowanie. Zrealizowano wszystkie wnioski, a pomoc została wypłacona 

wszystkim osobom, które spełniły ustawowe warunki do uzyskania pomocy.  

Oprócz pomocy finansowej osoby usamodzielniane były również objęte pomocą 

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w ramach współpracy z samorządami 

gminnymi i miejskimi w powiecie kłodzkim. Dyrektor PCPR popierał u wójtów i burmistrzów 

wnioski osób usamodzielnianych.  

W 2018 r. udzielono takiej pomocy dziewięciu osobom usamodzielnianym z pieczy 

zastępczej. W 2019 r. takiej pomocy udzielono jedenastu osobom usamodzielnianym z pieczy 

zastępczej. W 2020 r. z pomocy tej skorzystały dwie osoby. Żadna z osób usamodzielnianych 

w okresie trzech ostatnich lat nie wnioskowała o udzielenie pomocy w uzyskaniu 

zatrudnienia. Zapewniony był stały dostęp do pomocy prawnej oraz psychologicznej.  

 

 

Rodzaj pieczy 
Rodzaj 

świadczenia 

Kwota 
świadczeń 

2018 

Kwota świadczeń 
2019 

Kwota świadczeń 
2020 

Instytucjonalna  
piecza zastępcza 

Kontynuowanie 
nauki 

162 685,00 124 287,00 107 460,00 

Usamodzielnienie  42 933,00 90 207,00 83 268,00 

Zagospodarowanie  18 711,00 17 347,00 7 885,00 

Rodzinna piecza 
zastępcza 

Kontynuowanie 
nauki 

332 163,00 285 353,00 226 595,00 

Usamodzielnienie  98 034,00 83 097,00 76 334,00 

Zagospodarowanie  52 418,00 35 114,00 23 655,00 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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IV. Ewaluacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  
dla Powiatu Kłodzkiego za lata 2018-2020 

 

Cel główny Cele szczegółowe Zadania Realizacja 

Rozwinięcie 
różnorodnych form 

pieczy zastępczej               
w powiecie 

kłodzkim                 
w stopniu 

zapewniającym 
najwyższej 

jakości opiekę 
potrzebującym 

dzieciom 

Zapewnienie 
dzieciom 

pozbawionym 
czasowo lub 
długotrwale 

opieki rodzicielskiej 
opieki i wychowania 

w rodzinnych 
formach pieczy 

zastępczej. 

 
Szerzenie 

idei rodzicielstwa 
zastępczego. 

Prowadzenie działań 
informacyjnych           

o formach 
rodzicielstwa 

zastępczego ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
rodzin 

niezawodowych. 
 

 

Działania  promujące ideę rozwoju rodzinnej 

pieczy zastępczej na terenie powiatu kłodzkiego 

w latach 2018-2020 realizowane były 

poprzez kampanię informacyjną w mediach 

i środowisku lokalnym. Główne działania to: 

-upublicznienie i aktualizowanie informacji 

o naborze kandydatów na rodziny zastępcze 

na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłodzku – dział aktualności; 

-rozpowszechnianie ulotek i plakatów 

w miejscach ogólnie dostępnych (placówki 

oświatowe, urzędy, placówki medyczne, 

sklepy); 

-upublicznienie informacji o poszukiwaniu 

kandydatów na rodziny zastępcze na 

telebimach na terenie miasta Kłodzka (ul. 

Noworudzka i ul. Jana Pawła II); 

-publikacja artykułu promującego rodzicielstwo 

zastępcze (Gazeta Noworudzka, Gazeta 

Kłodzka, Euroregio Glacensis,) i w internecie 

(nowaruda24, klodzko24eu) oraz plakatu 

promującego nabór na rodziny zastępcze 

(klodzko24eu); 

-stworzenie informatora dla kandydatów 

na rodziny zastępcze, dostępnego na terenie 

urzędu dla wszystkich osób zainteresowanych 

oraz opublikowanego na stronie internetowej; 

-promocja przeprowadzona w Kościołach na 

terenie Nowej Rudy – rozdawanie ulotek, 

zachęcanie do kontaktu z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku; 

-zamieszczenie informacji o naborze rodzin 

zastępczych na kalendarzach ściennych; 

-udostępnienie spotu informacyjnego 

promującego rodzicielstwo zastępcze 

w telewizji lokalnej (emisja przez trzy miesiące 

w 2018r.) 

Pozyskiwanie 
kandydatów do 

pełnienia 
funkcji rodziny 
zastępczej lub 

rodzinnego domu 
dziecka.  

W latach 2018-2020 pozyskano łącznie 63 

osoby zainteresowane odbyciem szkolenia dla 

kandydatów na rodziny zastępcze 

niezawodowe (52 osoby zostały 

zakwalifikowane do ww. szkolenia). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 46DB64CF-5C75-43A5-8703-05A38AC9CDEA. Podpisany Strona 15



16 
 

2 rodziny zastępcze niezawodowe, spełniające 

wymagania ustawowe podpisały umowę 

na prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej. 

3 rodziny pełniące funkcję rodziny zastępczej 

zawodowej podpisały umowę na prowadzenie 

rodzinnych domów dziecka. 

 
Przeszkolenie 

i przygotowanie 
na przyjęcie dziecka 
kandydatów (rodzin) 

do pełnienia 
funkcji rodziny 

zastępczej, 
prowadzenia 

rodzinnego domu 
dziecka. 

 

 

W latach 2018-2020 zorganizowano trzy 

szkolenia (jedno w każdym roku 

kalendarzowym) dla kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. Każde z nich 

obejmowało 52 godziny zajęć teoretycznych 

oraz praktyki w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych lub podmiotach rodzinnej 

pieczy zastępczej na terenie powiatu, zgodnie 

z programem szkoleniowym „Rodzina Razem”. 

zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

Do uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikowano 

łącznie 54 kandydatów, z czego 45 osób 

przystąpiło do szkolenia.* 

 

Pozyskanie w latach 
2018-2020  miejsc 

w rodzinnych 
formach pieczy 

zastępczej dla dzieci 

 
Spośród osób, które ukończyły organizowane 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

szkolenia dla kandydatów na niezawodowe 

rodziny zastępcze, 22 nowe rodziny podjęły 

dotychczas opiekę nad 32 małoletnimi 

(dodatkowo 3 rodziny oczekują 

na umieszczenie u nich dziecka/dzieci). 

 

Przekształcenie rodzin zastępczych zawodo- 

wych w rodzinne domy dziecka pozwoliły na 

zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w rodzinnej 

pieczy zastępczej: 

-31.12.2018r. – 38 dzieci w rodzinnych domach 

dziecka; 

-31.12.2019r. – 59 dzieci w rodzinnych domach 

dziecka; 

-31.10.2020r. – 61 dzieci w rodzinnych domach 

dziecka. 

 

 
Zabezpieczenie 

środków finansowych 
na funkcjonowanie 
nowopowstających 

rodzinnych form 
pieczy zastępczej 

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w latach 2018-2020 zostały zabez- 

pieczone środki finansowe dla nowopow- 

stających rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka. 
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Zapewnienie 

dzieciom 
pozbawionym 
czasowo lub 
długotrwale 

opieki rodzicielskiej 
opieki i wychowania       
w instytucjonalnych 

formach pieczy 
zastępczej. 

 
Przekształcenie 
funkcjonujących 

placówek 
opiekuńczo-

wychowawczych typu 
socjalizacyjnego do 

obowiązujących 
przepisów 

ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

 
Dostosowanie funkcjonujących placówek 

opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyj- 

nego do obowiązujących przepisów ustawy                

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

W roku 2020 podjęto działania mające na celu 

utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego                       

w Kłodzku i Domaszkowie oraz zmniejszenia 

ilości miejsc w placówkach w Domu Dziecka                    

w Kłodzku i w Domaszkowie. 

 
 

Zabezpieczenie 
środków finansowych 

na dostosowanie 
funkcjonujących 

placówek 
opiekuńczo-

wychowawczych 
do obowiązujących 
przepisów ustawy 

o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy 

zastępczej 
 

Zabezpieczono środki finansowe na 
dostosowanie funkcjonujących placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego do obowiązujących przepisów 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.  
 

Prowadzenie 
placówek 

opiekuńczo-
wychowawczych 

 

Utrzymywanie 
i rozwijanie 

jakości warunków  
bytowych dzieci  
przebywających 

w pieczy 
 

Podnoszenie standardów lokali przeznaczonych 
na placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Zapewnienie 
poradnictwa 

specjalistycznego                     
i działań 

terapeutycznych 
dzieciom   

umieszczonym 
w placówkach 
opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

 

Wsparciem specjalistycznym (obejmującym 

wizyty, badania lekarskie i konsultacje) objęto 

20 dzieci z placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego                            

i socjalizacyjnego.  

W latach 2018-2020 zrealizowano łącznie 188 

porad/wizyt/konsultacji lekarskich i/lub badań 

specjalistycznych dla dzieci.* 

 

Utrzymanie 
na dobrym 
poziomie 

funkcjonowania 
istniejącej 

infrastruktury 
pieczy zastępczej    

w powiecie 
kłodzkim. 

 
Zapewnienie 

systematycznego, 
profesjonalnego 

wsparcia rodzinom 
zastępczym 

oraz prowadzącym 
rodzinne domy 

dziecka, aby 
mogli we właściwy 

 
Zapewnienie 

rodzinom zastępczym 
oraz prowadzącym 

rodzinne domy 
dziecka cyklicznych 
szkoleń mających 

na celu podniesienie 
ich kwalifikacji. 

 

 

W latach 2018-2020 zorganizowano cykl 

szkoleń przeznaczonych dla rodzin zastępczych 

i prowadzących rodzinne domy dziecka, których 

celem było podniesienie kwalifikacji 

i wyposażenie podmiotów pieczy w dodatkowe 

kompetencje wychowawcze oraz wiedzę 

z zakresu pedagogiki, psychologii, aspektów 

prawnych oraz obsługi komputera. 
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sposób pełnić funkcje 
opiekuńczo- 

wychowawcze 
względem 

dzieci powierzonych 
im pod opiekę. 

Do udziału w szkoleniach zakwalifikowano 

łącznie 90 osób po 30 w każdym roku. 

Każda osoba objęta została trzema szkoleniami  

spośród niżej wymienionych: 

1. „Umiejętność stawiania granic – 

egzekwowanie zasad, konsekwencja 

postępowania”. 

2. „Jak postępować z dzieckiem z zaburzoną 

więzią oraz zrozumieć dziecko po traumie”. 

3.  „Prawne i praktyczne aspekty rodzicielstwa 

zastępczego”. 

4. „Jak rozmawiać z nastolatkiem”. 

5. „Wspieranie więzi rodzinnych – 

rodzina zastępcza a rodzina biologiczna. 

Znaczenie dla dziecka kontaktu z rodziną 

biologiczną”. 

6. „Szkolenie z zakresu obsługi komputera”. 

Szkolenia prowadzone były przez firmy 

zewnętrzne.* 

 

Zatrudnianie 
wymaganej, zgodnie 

z ustawą, liczby      
koordynatorów          

rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

 

2018r. 

zatrudniono 15 koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, którzy objęli opieką 245 

rodzin w tym rodzinnych domów dziecka. 

 

2019r. 
zatrudniono 17 koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej którzy objęli opieką 277 

rodzin w tym rodzinnych domów dziecka. 

 
2020r. 

zatrudniono 17 koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, którzy objęli opieką 265 

rodzin w tym rodzinnych domów dziecka. 

 

 

 
Zapewnienie 

rodzinom 
zastępczym, 

prowadzącym 
rodzinne domy 

dziecka oraz dzieciom 
umieszczonym 

w rodzinnej pieczy 
zastępczej wsparcia 

psychologiczno – 
pedagogicznego 

w formach 
indywidualnych                         

i grupowych, także 

 

W latach 2018-2020 zadania w zakresie 

prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób 

sprawujących pieczę zastępczą i dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej realizowane 

były poprzez pomoc psychologów i pedagoga 

zatrudnionych w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie.  

Wsparcie psychologiczne indywidualne 

otrzymało 130 dzieci z rodzinnej pieczy 

zastępczej.  Wsparcie udzielane było przez cały 

rok przez dwóch psychologów w miejscu 

zamieszkania dzieci.*  
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w miejscu 
zamieszkania.   

 

Wsparciem psychologicznym grupowym objęto 

30 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

i/lub prowadzących rodzinne domy dziecka 

oraz 60 dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej.*  

Indywidualnym wsparciem pedagogicznym 

objęto 90 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej. 

Wsparcie udzielane było przez cały rok przez 

pedagoga zatrudnionego w miejscu 

zamieszkania dzieci. Każde dziecko otrzymało 

wsparcie.*  

 

 
Zapewnienie 

rodzinom 
zastępczym, 

prowadzącym 
rodzinne domy 
dziecka spotkań 
superwizyjnych. 

 

W latach 2018 - 2020 w spotkaniach grupy 

superwizyjnej uczestniczyło w każdym roku 

po 12 osób. Łącznie zrealizowano po 16 godzin 

wsparcia.* 

 
Zapewnienie 

rodzinom 
zastępczym, 

prowadzącym 
rodzinne domy 
dziecka pomocy 

w  uzyskaniu dostępu 
do specjalistów. 

 

 

 W latach 2018-2020 wsparciem specjalistów 

objęto 47 dzieci, przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej. Zrealizowano łącznie 453 

porad/wizyt/konsultacji lekarskich i/lub badań 

specjalistycznych. Wsparcie to polegało na 

dostępie do lekarzy specjalistów m.in.                         

z dziedziny neurologii, kardiologii, alergologii, 

okulistyki czy psychiatrii.* 

 

 
Zapewnienie 

dzieciom 
umieszczonym                              

w rodzinnej pieczy 
zastępczej zajęć 
wyrównawczych 

korekcyjnych  
w miejscu 

zamieszkania. 
 

 

Wsparcie w formie indywidualnych korepetycji 

udzielanych dzieciom z rodzinnej pieczy 

zastępczej w miejscu zamieszkania 

uczestników projektu otrzymało: 

-w roku 2018 - 20 dzieci,  

-w roku  2019 - 16 dzieci, 

-w  roku 2020 - 25 dzieci.  

Korepetycje zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami 

udzielane przez korepetytorów z przedmiotów: 

matematyka, j. polski, historia, j. angielski,          

j. niemiecki, chemia, fizyka, geografia.  Każde 

dziecko było objęte korepetycjami z jednego 

lub kilku przedmiotów (w zależności od 

zgłaszanych potrzeb, deficytów). Łącznie 

zrealizowano 1969 godzin korepetycji.* 

 

Zapewnienie 
rodzinom 

zastępczym, 

 

W latach 2018 -2020 z indywidualnej pomocy 

prawnej skorzystało 90 osób. * 
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prowadzącym 
rodzinne domy 
dziecka pomocy 

prawnej.  

Zapewnienie 
aktywnej 
integracji                     

o charakterze 
społecznym dzieciom 
poniżej 15 roku życia 

umieszczonym 
w rodzinnej 

i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. 

 

Zadania z zakresu aktywnej integracji dzieci 

z pieczy zastępczej realizowane w formie 

grupowych treningów kompetencji  

i umiejętności społecznych. Wsparciem tego 

rodzaju objęto łącznie 64 dzieci (24 

wychowanków w 2018 r. oraz po 20 

wychowanków w latach 2019-2020).*   

Każdego roku organizowano również cykl zajęć 

socjoterapeutycznych obejmujący rocznie 30 

wychowanków poniżej 15 roku życia.*  

 

 
Zapewnienie 

dzieciom 
umieszczonym                             

w rodzinnej pieczy 
zastępczej 

uczestnictwa 
w obozie 

terapeutyczno-
psychologicznym. 

 

W 2018r. w obozie terapeutyczno –

psychologicznym udział wzięło 19 dzieci 

z rodzinnej pieczy zastępczej,* w latach 2019r.–

2020r. - 20 dzieci z rodzinnej pieczy 

zastępczej.* 

 

Zabezpieczenie 
środków finansowych 

na funkcjonowanie 
rodzinnej pieczy 

zastępczej 
w powiecie kłodzkim. 

 
Bieżąca realizacja 

świadczeń 
wynikających z wyżej 
wymienionej ustawy. 

W okresie sprawozdawczym terminowo 
wypłacano świadczenia, dodatki i środki 
finansowe przysługujące rodzinom zastępczym, 
prowadzącym rodzinne domy dziecka, 
rodzinom pomocowym. 

 
 
 
 

Umożliwienie 
osobom 

usamodzielnianym 
podniesienia 

poziomu 
wykształcenia, 

kompetencji i samo
dzielności. 

 
Zapewnienie pomocy 
w usamodzielnieniu 
osób opuszczających 

rodzinną                       
i instytucjonalną 
pieczę zastępczą 

 
Zabezpieczenie 

środków finansowych 
na świadczenia dla 

osób 
usamodzielnianych, 

w tym pomoc 
na kontynuowanie 

nauki, 
na usamodzielnienie 
i zagospodarowanie. 

 

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kłodzku zostały zabezpieczone 

wystarczające środki finansowe na świadczenia 

dla osób usamodzielnianych na lata 2018-2020. 

 
Utworzenie miejsc 

pobytu 
w mieszkaniach 

chronionych 
lub w innych 

 
W latach 2018-2020 powiat kłodzki 

nie prowadził mieszkań chronionych. Żadna 

z osób usamodzielnianych w okresie 

od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. nie złożyła 
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mieszkaniach 
o charakterze 

wspieranym dla osób 
usamodzielnianych 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

 

wniosku o przyznanie pobytu w mieszkaniu 

chronionym, nie mniej jednak jest to zadanie 

własne powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy 

społecznej wsparciem w mieszkaniu 

chronionym mogą być obejmowane również 

osoby usamodzielnienie opuszczające pieczę 

zastępczą. W 2020r. podjęto działania mające 

na celu utworzenie od 01.01.2021 r. mieszkania 

chronionego o zasięgu ponadgminnym. 

 

Zapewnienie 
aktywnej 

integracji o charakter
ze społecznym 

i zawodowym dla 
dzieci i młodzieży 
powyżej 15 roku 

życia. 

 

Każdego roku wsparciem w formie grupowych 

treningów kompetencji i umiejętności 

społecznych oraz poradnictwa zawodowego 

grupowego i indywidualnego objęto 20 dzieci 

i młodzieży z pieczy zastępczej powyżej 15 roku 

życia. Zajęcia prowadzone były w wymiarze: 20 

godzin treningów, 20 godzin poradnictwa 

zawodowego grupowego, 4 godziny 

poradnictwa zawodowego indywidualnego.* 

  

Zapewnienie osobom 
usamodzielnianym 
pomocy prawnej. 

 

 
W latach 2018-2020 pomoc prawna dla osób 

usamodzielnianych była zapewniona w ramach 

porad radców prawnych zatrudnionych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kłodzku. 

 

 
Zapewnienie osobom 

usamodzielnianym 
pomocy 

psychologicznej. 
 

 
W latach 2018-2020 pomoc psychologiczna dla 

osób usamodzielnianych była zapewniona przez 

psychologów zatrudnionych w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. 

 
Podniesienie 
świadomości  

na temat 
praw i obowiązków  

wynikających 
z procesu 

usamodzielnienia. 

 
Zwiększenie dostępu 

do 
informacji na temat 
praw i obowiązków  

wynikających 
z procesu 

usamodzielnienia. 
Szkolenia 

koordynatorów  
rodzinnej pieczy 

zastępczej w zakresie  
przygotowania 

młodzieży do procesu 
usamodzielnienia. 

Spotkania 
informacyjne 

z osobami                    
prowadzącymi rodzin

 
W 2019 r. w Zespole ds. usamodzielnień 

i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej 

został zatrudniony pracownik socjalny do pracy 

z osobami usamodzielnianymi. Pracownik na 

bieżąco informował osoby usamodzielniane 

o prawach i obowiązkach w procesie 

usamodzielnienia. Co do osób przebywających 

w pieczy zastępczej, przygotowujących się 

do rozpoczęcia procesu usamodzielnienia, 

zadanie to na bieżąco realizowane było 

za pośrednictwem koordynatorów pieczy 

zastępczej i dyrektorów placówek opiekuńczo – 

wychowawczych na podstawie zarządzenia 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kłodzku z dnia 25 lutego 2019 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 46DB64CF-5C75-43A5-8703-05A38AC9CDEA. Podpisany Strona 21



22 
 

ną pieczę zastępczą 
oraz                              

z wychowankami       
pieczy zastępczej. 

Spotkania 
informacyjne z kadrą 

i wychowankami  
instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 
 

w sprawie wprowadzenia procedur udzielania 

pomocy osobom usamodzielnianym 

na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Informacje 

na temat praw i obowiązków wynikających 

z realizacji programu usamodzielnienia, 

o wysokości świadczeń, o sposobie załatwiania 

spraw udostępniane były również 

i aktualizowane na bieżąco w przejrzysty 

sposób za pośrednictwem strony internetowej 

oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kłodzku. Młodzież przebywająca 

w pieczy zastępczej była zapraszana 

na spotkania informacyjne, mające na celu 

propagowanie wiedzy na temat procesu 

usamodzielnienia. Zapewniono również dostęp 

do szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, w tym koordynatorów 

i opiekunów w rodzinnej pieczy zastępczej  

(w tym szkolenie 10.09.2020 r. „Młody dorosły 

w pieczy zastępczej. Jak wspierać proces 

usamodzielnienia wychowanków pieczy 

zastępczej, w tym dziecka 

z niepełnosprawnością”. 

 

Podniesienie 
standardów             

realizacji zadań 
wynikających 

z ustawy                   
o wspieraniu 

rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 

na szczeblu 
powiatu 

 
Zwiększenie 

kompetencji kadr 
w zakresie 

realizacji zadań 
wynikających             

z ustawy  
o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy 
zastępczej. 

 

Szkolenie kadr 
w zakresie 

realizacji zadań 
wynikających 

z ustawy 
 o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy 
zastępczej. 

 

W okresie od stycznia 2018r. do marca 2020r 

raz w miesiącu odbywały się spotkania 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 

na których omawiane były bieżące sprawy, 

dokonywana była analiza sytuacji dzieci i rodzin 

zastępczych, problemów oraz przekazywane 

były wskazówki dotyczące postępowania 

w sytuacjach trudnych.  

Od marca 2020r. spotkania z koordynatorami 

rodzinnej pieczy zastępczej nie odbywały się 

z uwagi na sytuację epidemiologiczną. 

Koordynatorzy byli na bieżąco informowani 

o nowych rozwiązaniach prawnych i zmianach 

z zakresu zadań wskazanych w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej.  

Szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej: 

2018 r. 

- szkolenie z zakresu usamodzielnień rodzinnej 
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pieczy zastępczej oraz sporządzania indy-

widualnych programów usamodzielnienia,  

-szkolenie ze sporządzania planów pomocy 

dziecku,  

-szkolenie z procedurami dotyczących przyspo-

sobienia dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.  

-indywidualne spotkania z pracownikami 

Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 

omawianie bieżących problemów związanych 

z funkcjonowaniem rodzin zastępczych. 

2019r. 

-szkolenie w zakresie usamodzielnień 

wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. 

-indywidualne spotkania z pracownikami 

Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 

omawianie bieżących problemów związanych 

z funkcjonowaniem rodzin zastępczych. 

2020 r. 

-szkolenie „Opracowanie indywidualnego 

programu usamodzielnienia”; 

-spotkanie superwizyjne; 

-szkolenie „Młody dorosły w pieczy zastępczej. 

Jak wspierać proces usamodzielnienia 

wychowanków pieczy zastępczej, w tym dziecka 

z niepełnosprawnością”, 

-indywidualne spotkania z pracownikami Zes-

połu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej -

omawianie bieżących problemów związanych 

z funkcjonowaniem rodzin zastępczych. 

 

*działania prowadzone w ramach projektu  „Siłą dziecka jest rodzina” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, którego odbiorcami były rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – 
wychowawcze typu rodzinnego i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego. Termin realizacji 
projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. Projekt zakładał objęcie wsparciem 270 osób. Planowana wartość 
projektu wynosiła 1 998 000 zł. Kwota dofinansowania 1 898 100 zł. 
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V. Cele i zadania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  
na lata 2021-2023 

 

Cel główny Cele szczegółowe Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Zapewnienie pieczy 
zastępczej dzieciom 
trwale lub czasowo 

pozbawionym 
opieki rodzicielskiej 

 
 

Zapewnienie 
dzieciom 

pozbawionym 
czasowo lub 

długotrwale opieki  
rodzicielskiej miejsc 

w rodzinnych 
formach pieczy 

zastępczej.  

 
Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej 

rodzicielstwo zastępcze. 
 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu 

dziecka. 

 
Szkolenie i kwalifikacja kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, 
zawodowej oraz rodzinnego domu dziecka. 

 

 
Pozyskanie nowych miejsc w rodzinnej pieczy 

zastępczej poprzez rozwijanie istniejących 
podmiotów pieczy rodzinnej. 

 

Zabezpieczenie środków finansowych 
na funkcjonowanie nowopowstających 

rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Zapewnienie 
dzieciom 

pozbawionym 
czasowo lub 

długotrwale opieki 
rodzicielskiej opieki 

i wychowania w 
instytucjonalnych 

formach pieczy 
zastępczej. 

 
 

Zabezpieczenie środków finansowych na 
funkcjonowanie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Prowadzenie 
placówek 

opiekuńczo-
wychowawczych. 

 

Utrzymywanie i rozwijanie jakości warunków 
bytowych dzieci przebywających w 

instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. 

 
Placówki 

opiekuńczo-
wychowawcze  

Zapewnienie dzieciom poradnictwa 
specjalistycznego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Utrzymanie 
na dobrym poziomie 

funkcjonowania 
istniejącej 

infrastruktury pieczy 
zastępczej 

w powiecie 
kłodzkim. 

Objęcie 
kompleksowym, 
specjalistycznym 

wsparciem 
pomiotów  

rodzinnych form 
pieczy zastępczej. 

Pomoc w pokonywaniu różnych 
trudności życiowych zgodnie 

z zasadami etyki oraz organizowania czasu 
wolnego i rozwijania talentów i zdolności. 

 
Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

 
Wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych, podnoszenie kwalifikacji rodzin 
zastępczych i prowadzących rodzinne domy 

dziecka. 
 

 
Umożliwienie dostępu rodzinom zastępczym 

do poradnictwa specjalistycznego  tj.: 
psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. 

 

 
Zabezpieczenie 

środków  
finansowych 

na funkcjonowanie 
rodzinnej pieczy 

zastępczej 
w powiecie kłodzkim. 

 

Bieżąca realizacja świadczeń wynikających 
z w/w ustawy. 

 
Umożliwienie 

osobom 
usamodzielnianym 

podniesienia 
poziomu 

wykształcenia, 
kompetencji i samod

zielności. 

 
Zapewnienie pomocy 
w usamodzielnieniu 
osób opuszczających 

rodzinną 
i instytucjonalną 
pieczę zastępczą 

 
Zabezpieczenie środków finansowych 

na świadczenia dla osób usamodzielnianych, 
w tym pomoc na kontynuowanie nauki, 

na usamodzielnienie i zagospodarowanie, 
przyznawanie oraz realizacja ww. świadczeń. 

 
 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 
Zapewnienie dostępu do pomocy w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych 
(w tym w mieszkaniu chronionym) 

oraz w podjęciu zatrudnienia. 
 

 
Zapewnienie dostępu do pomocy prawnej 

i psychologicznej. 
 

 

Podniesienie 
świadomości 

 na temat 
praw                             

i obowiązków wynika
jących z procesu 

usamodzielnienia. 

 
Zapewnienie stałego dostępu 

do informacji na temat 
praw i obowiązków wynikających z procesu 

usamodzielnienia. Szkolenia 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

w zakresie przygotowania młodzieży do procesu 
usamodzielnienia. Spotkania informacyjne 
z osobami prowadzącymi rodzinną pieczę 

zastępczą oraz z wychowankami pieczy 
zastępczej. Spotkania informacyjne z kadrą 

i wychowankami instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
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Podniesienie 
standardów realizacj
i zadań wynikających 

z ustawy o 
wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy 
zastępczej 

na szczeblu powiatu 

 
Zwiększenie 

kompetencji kadr 
w zakresie 

realizacji zadań 
wynikających 

z ustawy 
o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy 
zastępczej. 

 

Szkolenie kadr w zakresie realizacji zadań 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

 

 

VI. Limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2021-2023. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje możliwość 

zawierania przez starostę z rodziną zastępczą niezawodową umowy o pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej w ramach limitu rodzin zastępczych zawodowych 

na dany rok kalendarzowy. Rodzina zastępcza niezawodowa spełniająca warunki do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, powinna posiadać pozytywną opinię 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie jako 

rodzina zastępcza. Umowa zawierana jest na wniosek rodziny zastępczej.  

Przy rozpatrywaniu wniosków mogą być brane pod uwagę następujące kryteria: 

− niemożność podjęcia zatrudnienia z powodu opieki nad dziećmi lub konieczność 

rezygnacji z zatrudnienia z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi; 

− ilość dzieci przebywających w niezawodowej rodzinie zastepczej; 

− wiek dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastepczej; 

− niepełnosprawność dziecka lub dzieci przebywających w niezawodowej rodzinie 

zastepczej.  

 Limit przekształcania rodzin zastępczych niezawodowych w rodziny zastępcze zawodowe 

planuje się ukształtować na poziomie 1 rodziny rocznie.  

 

VII. Źródła finansowania programu 

• Budżet powiatu kłodzkiego; 

• Budżet samorządów gminnych, zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu 

rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r., poz. 821); 

• Budżet samorządów powiatowych, zgodnie z art. 191 ust. 1 i 4 ww. ustawy; 
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• Dochody z opłat rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, na podstawie art. 193 

ww. ustawy; 

• Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu 

realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej na podstawie 

art. 197. 1 ww. ustawy; 

 

 

VIII. Adresaci i realizatorzy Programu 

Adresatami Programu są rodziny zastępcze oraz wychowankowie rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu kłodzkiego. 

 

Realizatorami Programu są: 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,  

• placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku podczas realizacji Programu będzie 

współpracowało m.in. z podmiotami: 

• rodzinami zastępczymi, 

• rodzinami pomocowymi, 

• placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, 

• policją, 

• ośrodkami pomocy społecznej, 

• sądami rodzinnymi, 

• placówkami oświatowymi, 

• organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 

 

XI. Sposób monitorowania programu 

 

Ewaluacja programu dokonywana będzie w trakcie sprawozdawczości sporządzanej 

raz do roku i przekazywanej Radzie Powiatu Kłodzkiego w corocznym sprawozdaniu 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. 
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XII. Podsumowanie 

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

zastępczej wyznaczają dwa zasadnicze kierunki działania. W pierwszym z nich kładzie się 

nacisk na utrzymanie dzieci w naturalnym środowisku, w drugim natomiast na zapewnienie 

sprawnie funkcjonującego systemu pieczy zastępczej w przypadkach niemożności 

sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Zakłada się w niniejszym 

Programie stworzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego warunków dla poprawy życia 

dzieci i rodzin, które tego potrzebują i wymagają. Wszelkie działania o charakterze 

profilaktycznym, pomocowym i wspierającym zmierzać będą do samodzielnego 

rozwiązywania przez rodzinę własnych problemów. Natomiast wsparcie ze strony 

instytucji stanowić winno jedynie uzupełnienie działań opiekuńczo–wychowawczych dla tych 

rodzin, które nie są wstanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 46DB64CF-5C75-43A5-8703-05A38AC9CDEA. Podpisany Strona 28



29 
 

Spis tabel 

 

 

Tabela nr 1 Rodzinna piecza zastępcza w powiecie kłodzkim w latach 2018-2020 

Tabela nr 2 
Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim w latach 2018-2020 
wg stanu na koniec każdego roku 

Tabela nr 3 
Dane o świadczeniach wypłaconych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 
w latach 2018-2020  po uwzględnieniu wpłaconego  zwrotu 

Tabela nr 4 
Dodatek wychowawczy,  dodatek do zryczałtowanej kwoty i dodatek w wysokości świadczenia 
wychowawczego 

Tabela nr 5 „Dobry Start” 

Tabela nr 6 Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego na terenie powiatu kłodzkiego  

Tabela nr 7 Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego           

Tabela nr 8 Liczba osób usamodzielnianych, które w latach 2018 – 2020  korzystały ze świadczeń 

Tabela nr 9 Świadczenia wypłacone osobom usamodzielnianym w latach 2018-2020 (w zł.) 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy między innymi
opracowanie i realizacja 3 - letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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