
SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA

RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DZIAŁAJĄCEGO NA TERENIE MIASTA JAWORZNA 

ZA ROK 2021

Obowiązek  sporządzenia  sprawozdania  z  efektów  pracy  organizatora  rodzinnej  pieczy  zastępczej  wynika
z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020, poz. 821 z późn.
zm.)  oraz  § 2 Zarządzenia  Nr  WZ.0050.353.2014  Prezydenta  Miasta  Jaworzna z dnia  10  listopada 2014 r.
w  sprawie  wyznaczenia  organizatora  rodzinnej  pieczy  zastępczej  działającego  na  terenie  Gminy  Miasta
Jaworzna.                                               
Na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Prezydent Miasta wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie.

Działania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie na bieżąco podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia
wszystkich wymaganych standardów w obrębie systemu pieczy zastępczej.

W roku sprawozdawczym kształtowały się one w następujący sposób: 

1. W ramach współpracy  z  Miejską Biblioteką  Publiczną w Jaworznie  w instytucji  tej  umieszczony był
roll  – up z treścią promującą rodzinną pieczę zastępczą celem pozyskania kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej.

2. Na  terenie  miasta  wisiał  baner  informujący,  iż  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Jaworznie
poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

3. Na  łamach  tygodnika  społeczno  –  kulturalnego  „Puls  Jaworzna”  zamieszczono  tekst  pt.  „Brakuje
kandydatów na rodziców zastępczych” celem promowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskania
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

4. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie rozdawali czytelnikom wypożyczającym książki
zakładki  wydrukowane  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Jaworznie,  zawierające  treści
o  tematyce  promującej  rodzinną  pieczę  zastępczą  w  celu  rozpowszechnienia  wśród  mieszkańców
Jaworzna.  Przedsięwzięcie  to posłużyć  miało  pozyskiwaniu  kandydatów do pełnienia  funkcji  rodziny
zastępczej.

5. Na  stronie  internetowej  MOPS  w  Jaworznie  zamieszczono  życzenia  z  okazji  Dnia  Rodzicielstwa
Zastępczego,  doceniając  codzienny  trud  jaworznickich  rodzin  zastępczych,  a  także  promując  ideę
rodzicielstwa zastępczego. 

6. Prowadzono działalność diagnostyczno – konsultacyjną dla kandydatów do pełnienia zadań rodzinnej
pieczy  zastępczej.  Odbyło  się  siedem  spotkań  z  dwoma  małżeństwami  i  trzema  osobami
niepozostającymi w związku małżeńskim – kandydatami na rodziny zastępcze. Jedno z tych małżeństw
oraz 1 osoba niepozostająca w związku małżeńskim zostali skierowani na szkolenie dla kandydatów na
niezawodowe  rodziny  zastępcze,  odbyli  szkolenie  i  zostali  zakwalifikowani  do  pełnienia  funkcji
niezawodowej rodziny zastępczej i powierzono im pod opiekę dwoje dzieci. Drugie małżeństwo zostało
ustanowione przez sąd rodziną zastępczą dla dwojga dzieci na czas trwania postępowania, szkolenie
odbędzie w styczniu 2022r. 

7. Skierowano  3  osoby  (2  małżeństwa  i  1  osobę)  na  szkolenie  dla  kandydatów  do  pełnienia  funkcji
niezawodowej  rodziny  zastępczej,  które  zostało  przeprowadzone  przez  Fundację  Rodzina  Plus
z Krakowa. Osoby te ukończyły szkolenie oraz uzyskały kwalifikacje do pełnienia funkcji niezawodowej
rodziny zastępczej w związku z czym wydano 3 zaświadczenia kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie
ukończenia  szkolenia,  opinię  o  spełnianiu  warunków i  ocenę  predyspozycji  do  sprawowania  pieczy
zastępczej. Osoby te zostały ustanowione niezawodowymi rodzinami zastępczymi. 

8. Przeprowadzono 17 analiz sytuacji  osobistej, rodzinnej i  majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej. 

9. Psycholog  wydał  12  opinii  o  posiadaniu  predyspozycji  i  motywacji  do  pełnienia  funkcji  rodziny
zastępczej, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych.
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10. Z  uwagi  na  niewielką  dostępność  do  szkoleń  z  powodu  pandemii  jedynie  1  rodzina  zastępcza
skorzystała  ze  szkolenia  „Niezbędnik  rodzica” które  prowadzone  było  przez  Ośrodek  Interwencji
Kryzysowej w Jaworznie. 

11. Działalność  na  bieżąco  opierała  się  na  współpracy  ze  środowiskiem lokalnym:  z  sądem,  szkołami,
placówkami leczniczymi, a także instytucjami działającymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

12. Rodziny  zastępcze  mogły  skorzystać  z  bezpłatnej  porady  i  pomocy  prawnej  w  kilku  instytucjach
w mieście, pod udostępnionym numerem telefonu.

13. Koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej  objęli  wsparciem  100  rodzin  zastępczych  oraz  128
wychowanków tych rodzin. Dokonano 225 ocen sytuacji wszystkich dzieci przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej.  W przypadku dzieci poniżej 3 lat miało to miejsce co 3 miesiące, a w przypadku
dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Część ocen odbyła się w miejscu zamieszkania dzieci,
zaś  pozostałe  odbyły  się  podczas  rozmów  telefonicznych  z  rodzinami  z  uwagi  na  sytuację
epidemiologiczną  i  wprowadzone  obostrzenia.  Sytuacja  ta  została  każdorazowo  omówiona  podczas
zespołu  do  spraw  oceny  sytuacji  dziecka  przebywającego  w  rodzinie  zastępczej.  Wnioski  zespołu
zostały przekazane do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Jaworznie.

14. Dokonano 40 ocen rodzin zastępczych.
15. Rodzinom  zastępczym  oraz  ich  wychowankom  zapewniono  dostęp  do  pomocy  specjalistycznej.

Skorzystały z niej 33 rodziny zastępcze oraz 54 dzieci. 
16. Zgłoszono  do  ośrodka  adopcyjnego  informację  na  temat  uregulowanej  sytuacji  prawnej  9  dzieci

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
17. Sporządzono  12  pozwów  o  alimenty  na  rzecz  dzieci  przebywających  w  pieczy  zastępczej,  które

przesłano do Sądu Rejonowego w Jaworznie oraz innych sądów, właściwych miejscowo ze względu na
miejsce zamieszkania dzieci.

18. Tutejszy Ośrodek realizuje  zadania wynikające z projektu „Nowy wymiar Pieczy Zastępczej – rozwój
usług  społecznych  w  Jaworznie”.  Dofinansowanie  Ośrodek  otrzymał  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020.  Głównym celem projektu jest  podniesienie jakości  i  dostępności  usług dla rodzin
zastępczych  oraz  wychowanków  pieczy  zastępczej,  wspierające  proces  deinstytucjonalizacji.  Grupa
docelowa projektu to rodziny sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny zastępcze. W ramach
projektu 32 dzieci  uczestniczyło w kółku gier  planszowych,  które odbywa się dwa razy w miesiącu.
Odbyło się również spotkanie mikołajkowe, w którym wzięło udział 30 dzieci. 

19. Przekazano do Działu Aktywizacji  i  Wsparcia Rodziny 11 informacji  o umieszczeniu dzieci  w pieczy
zastępczej.

20. Przekazano do Zespołu Asysty  Rodzinnej  12 wniosków o podjęcie  pracy z rodzinami  biologicznymi
dzieci przebywających w pieczy zastępczej w celu reintegracji rodziny.

21. Sporządzono 13 indywidualnych programów usamodzielnienia z wychowankami pieczy zastępczej tuż
przed osiągnięciem przez nich pełnoletności i wkroczeniem w proces usamodzielnienia. 

22. Dokonano 39 etapowych ocen indywidualnych programów usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków
pieczy zastępczej.

23. Zaopiniowano  9  wniosków  pełnoletnich  wychowanków  pieczy  zastępczej  o  przydział  mieszkania
z zasobów Gminy Miasta Jaworzna.

24. Pełnoletni  wychowankowie  pieczy  zastępczej  zostali  objęci  wsparciem  w  postaci  zapewnienia
odpowiednich warunków mieszkaniowych w ramach 3 istniejących mieszkań chronionych treningowych.
Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 10 podopiecznych. 

25. Przeprowadzono  wywiady  środowiskowe  z  6  pełnoletnimi  wychowankami,  którzy  opuścili  pieczę
zastępczą i sporządzono z nimi kontrakty w celu przyjęcia do mieszkania chronionego.

26. Przeprowadzono 7 wywiadów środowiskowych oraz sporządzono 72 notatki służbowe wraz z niezbędną
dokumentacją z wychowankami w celu ustalenia opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.

27. W ramach poprawy warunków mieszkaniowych w Mieszkaniach Chronionych doposażono mieszkania
w niezbędne sprzęty, meble, przedmioty.

28. Kierowano pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej do PUP oraz Działu Reintegracji Społecznej
i Zawodowej MOPS w celu zapewnienia poradnictwa specjalistycznego, mającego na celu aktywizację
zawodową.  Na  bieżąco  motywowano  do  aktywnego  poszukiwania  zatrudnienia,  do  korzystania  ze
szkoleń, stażów. 
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29. W  ramach  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  pracownicy  Działu  Pieczy  Zastępczej  skorzystali
z  następujących  szkoleń,  konferencji,  specjalizacji:  specjalizacja  I  stopnia  w  zawodzie  pracownik
socjalny,  szkolenie „Zaburzenia depresyjne  u dzieci:  etiologia,  symptomatologia,  leczenie”,  szkolenie
„Pandemia a zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”, szkolenie „Wpływ różnych form cyberprzemocy na
zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, szkolenie „Rola rodziców i opiekunów w procesie kształtowania
właściwych postaw zdrowotnych”,  konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych
dzieci”.

Jaworzno, luty 2022 r.
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