UCHWAŁA NR LIV/498/2014
RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH
z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego
w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014” za rok 2013
Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) i art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.2))
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego
w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014” za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Fiała

1) Przepisy
2) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz. 645
wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz. 154, poz.866
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Załącznik do uchwały Nr LIV/498/2014
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 1 kwietnia 2014 r.
SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ
W POWIECIE TARNOGÓRSKIM – REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ
W ROKU 2013
Organizatorem pieczy zastępczej w Powiecie Tarnogórskim, zgodnie z Zarządzeniem Starosty
Tarnogórskiego nr 112/2011 z dnia 23.12.2011 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tarnogórskiego, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach. Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, w PCPR powołano zespół ds. pieczy zastępczej, realizujący zadania w zakresie pieczy
nałożone w/w ustawą. Zespół w okresie sprawozdawczym realizował swoje zadania zgodnie z założeniami
i celami wytyczonymi w „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie
Tarnogórskim w latach 2012 - 2014” przyjętego uchwałą nr XXVI/311/2012 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz uchwałą nr XLII/405/2013 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2013 roku zmieniającą ww. uchwałę. Realizacja poszczególnych
celów operacyjnych przedstawia się następująco:
Cel operacyjny 1
Edukacja społeczna i promocja rodzicielstwa zastępczego, jako formy opieki nad opuszczonym dzieckiem.
DZIAŁANIE

WSKAŹNIK

REALIZATORZY

1 udział organizatora pieczy zastępczej w zorganizowanych
akcjach propagujących rodzicielstwo
zastępcze

-

Organizator rodzinnej
pieczy zastępczej (ORPZ)

2 rozpowszechnianie ulotek i materiałów informacyjnych,
opracowanie publikacji prasowych dotyczących pieczy
zastępczej

liczba kampanii promocyjnych ORPZ, NGO
–0
liczba publikacji prasowych
dotyczących pieczy zastępczej 0

3 organizowanie imprez promujących rodzicielstwo
zastępcze, w tym Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Piknik Rodzin Zastępczych
(podczas Dni Miasta Kalety) 91 rodzin

ORPZ, Urząd Miasta
Kalety

4 opracowanie i aktualizacja na stronie internetowej
(www.pcpr.tarnogorski.pl) informacji dotyczących
rodzicielstwa zastępczego

Strona internetowa
aktualizowana na bieżąco

ORPZ

Cel operacyjny 2
Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych.
DZIAŁANIE
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1 prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej,
której celem jest pozyskanie kandydatów na rodziców
zastępczych

Liczba rodzin, które dokończyły
ORPZ
szkolenie rozpoczęte w grudniu 2012 r.
-8
liczba rodzin kandydackich
zaproszonych do udziału w szkoleniu
PRIDE – 14
ilość wydanych na prośbę sądu, opinii
o kandydatach na rodziców zastępczych
- 13

2 organizowanie i prowadzanie szkoleń dla kandydatów na
rodziców zastępczych, prowadzących rodzinne domy
dziecka, rodzin pomocowych

Liczba dokończonych szkoleń PRIDE 1
liczba zorganizowanych szkoleń
PRIDE – 1
liczba osób biorących udział
w szkoleniu (łącznie 2 edycje) – 37 (22
rodziny)

ORPZ

3 kształcenie kadry specjalistów prowadzących szkolenia dla
kandydatów – trenerów programu PRIDE

liczba osób, które uzyskały licencję
trenera programu PRIDE – 0
liczba szkoleń uzupełniających
uprawnienia trenerskie, w których brali
udział trenerzy PRIDE - 0

ORPZ

4 prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych
kandydatów na rodziców zastępczych, prowadzących
rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych

liczba wydanych opinii psychologiczno
– pedagogicznych - 4

ORPZ

5 kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych

liczba wydanych zaświadczeń
kwalifikacyjnych - 5

ORPZ

Cel operacyjny 3
Profesjonalizacja rodzicielstwa zastępczego poprzez tworzenie zawodowych rodzin zastępczych
DZIAŁANIE
1 tworzenie zawodowych rodzin zastępczych wg
limitu określonego w punkcie VI programu

WSKAŹNIK
liczba podpisanych z rodzinami umów o pełnienie
funkcji zawodowej rodziny zastępczej – 1
procent ogółem uprawnionych – 100 (wg limitu)

REALIZATOR
ZY
ORPZ

Cel operacyjny 4
Wspieranie merytoryczne istniejących rodzin zastępczych.
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DZIAŁANIE

WSKAŹNIK

REALIZATOR
ZY

1 szkolenia dla rodzin zastępczych,
mające na celu podnoszenie ich
kwalifikacji oraz zapobieganie zjawisku
wypalenia zawodowego

liczba zorganizowanych szkoleń – 3 („Sekty zagrożeniem
systemu wartości człowieka”, „Praca z dzieckiem
niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim”, „Praca
z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu
umiarkowanym”)
liczba rodzin biorących udział
w szkoleniach - 21
procent ogółu rodzin zastępczych – 12%

OPRZ

2 poradnictwo psychologiczne
i pedagogiczne dla rodzin zastępczych,
prowadzących rodzinne domy dziecka
oraz rodzin pomocowych

liczba udzielonych porad - 131
liczba rodzin i osób korzystających z poradnictwa - 46
procent ogółu osób/rodzin zastępczych - 27%

ORPZ

3 zapewnienie dzieciom umieszczonym
w pieczy zastępczej dostępu do
specjalistycznej pomocy
psychologicznej, pedagogicznej,
medycznej itp.

liczba spraw przekazanych stosownym instytucjom pomocy - ORPZ
37
procent ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej –
12%

4 prowadzenie terapii dla osób
sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą, ich dzieci oraz dzieci
przebywających w pieczy zastępczej

liczba zrealizowanych programów terapeutycznych – 2 (
„Zajęcia socjoterapeutyczne” dla wychowanków placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego
w Świerklańcu, „Moja nowa rodzina” - dla dzieci
kandydatów na RZ),
liczba rodzin i osób uczestniczących
w terapii – 18 dzieci,
procent ogółu rodzin zastępczych – nie dotyczy

5 objęcie rodzin zastępczych opieką
koordynatora

liczba rodzin objętych opieką koordynatora – 83 (narastająco) ORPZ
liczba koordynatorów - 3
procent ogółu rodzin zastępczych – 48%

6 organizacja grup wsparcia dla osób
sprawujących piecze zastępczą

liczba spotkań grup wsparcia w ciągu roku – 9, ilość rodzin 38
procent ogółu sprawujących pieczę zastępczą – 22%
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7 zapewnienie wsparcia rodzinom
liczba umów podpisanych z rodzinami na pełnienie funkcji
zastępczym oraz prowadzącym rodzinne rodziny pomocowej - 0
domy dziecka poprzez rodziny
procent do ogółu uprawnionych do wsparcia – 0 %
pomocowe

ORPZ

8 organizowanie dla rodzin zastępczych
oraz prowadzących rodzinne domy
dziecka pomocy wolontariuszy

liczba rodzin objętych pomocą wolontariuszy - 0
procent ogółu rodzin zastępczych - 0

ORPZ

9 zapewnienie rodzinom zastępczym
i prowadzącym rodzinne domy dziecka
pomocy prawnej

liczba rodzin korzystających
z pomocy prawnej - 2
procent ogółu rodzin zastępczych – 1%

ORPZ

Cel operacyjny 5
Integracja środowiska rodzin zastępczych.
DZIAŁANIE

WSKAŹNIK

REALIZATOR
ZY

1 organizacja grup wsparcia dla osób sprawujących
piecze zastępczą

liczba spotkań grup wsparcia w ciągu roku – 9,
38 rodziny
dokumentacja

ORPZ

2 organizacja imprez i spotkań mających na celu
integrację środowiska rodzin zastępczych

liczba zorganizowanych imprez i spotkań –
1 (Piknik Rodzin zastępczych),
procent ogółu rodzin zastępczych biorących
udział – 53%

ORPZ

Cel operacyjny 6
Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.
DZIAŁANIE

WSKAŹNIK

REALIZATOR
ZY

1 prowadzenie grup edukacyjnych i szkoleń dla
usamodzielniających się wychowanków pieczy
zastępczej

liczba zrealizowanych szkoleń dla
usamodzielniających się wychowanków - 9,
liczba osób biorących udział w szkoleniach –
20 (PCPR), 12 – MOW Krupski Młyn
procent ogółu uprawnionych – 100 %

ORPZ

2 tworzenie i pomoc w realizacji indywidualnych
programów usamodzielnienia

liczba programów usamodzielnienia napisanych
przy udziale pracowników zespołu ds. pieczy
zastępczej – 19

ORPZ

3 pomoc w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz
zatrudnienia

liczba przedmiotowych spraw
prowadzonych przez pracowników zespołu ds.
pieczy zastępczej - 24

ORPZ
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Cel operacyjny 7
Pełna stabilizacja sytuacji dziecka (w tym powrót do rodziny biologicznej lub adopcja).
DZIAŁANIE

WSKAŹNIK

REALIZATORZY

1 realizacja planu pomocy dziecku oraz współpraca
przy realizacji planu pracy z rodziną dziecka

liczba utworzonych planów w ciągu roku – 44
spotkania dzieci
z rodzinami biologicznymi: ilość dzieci – 36 ,
ilość spotkań - 96
ilość dzieci, które powróciły pod opiekę
rodziców - 7

ORPZ, OPS

2 odpowiedni dobór rodziny zastępczej dla dziecka
przy umieszczeniu go w pieczy zastępczej

liczba wskazań do sądu - 11

ORPZ

3 Ocena sytuacji dziecka oraz zasadności pobytu
w pieczy zastępczej

Ilość dokonanych ocen – 394

ORPZ

4 zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji
o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną

liczba zgłoszeń w ciągu roku – 23
procent zgłoszeń do ogólnej liczby dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej – 7%

ORPZ

5 większa liczba adopcji dzieci z uregulowaną
sytuacją prawną

liczba adopcji – 9 (z tego 5 przez rodziny
zastępcze)
procent adopcji
w stosunku do ogółu dzieci
z uregulowaną sytuacją prawną – 10 %

Ośrodki adopcyjne,
sądy

Sporządził:
zespół ds. pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach
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