
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

W JAWORZNIE NA LATA 2019 – 2021 

ZA ROK 2021

L.p. Zadanie Sposób realizacji zadania
KIERUNEK 1: PROMOWANIE I ROZWÓJ RÓŻNYCH FORM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Promowanie rodzinnej pieczy 
zastępczej.

 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.

 Na terenie miasta wisiał baner promujący rodzinną pieczę zastępczą. 
 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. 

 Na łamach tygodnika społeczno – kulturalnego „Puls Jaworzna” zamieszczono tekst pt. „Brakuje
kandydatów na rodziców zastępczych” celem promowania rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Pozyskiwanie kandydatów do 
realizacji zadań rodzinnej 
pieczy zastępczej.

 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.

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

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

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

 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 2022 r. 

3. Szkolenie i kwalifikowanie 
kandydatów do pełnienia 
zadań rodzinnej pieczy 
zastępczej.

 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. 

 Zakwalifikowano 3 osoby (2 małżeństwa i  1  osobę) do pełnienia funkcji  niezawodowej rodziny
zastępczej oraz 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.

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

 Psycholog wydał  12 opinii  o  posiadaniu predyspozycji  i  motywacji  do pełnienia funkcji  rodziny
zastępczej na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych kandydatów.
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KIERUNEK 2: WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH FORM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Wspieranie istniejących form 
rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz wychowanków tych form.

 Koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej  objęli  wsparciem  100  rodzin  zastępczych  oraz
128 wychowanków tych rodzin.

 Dokonano 225 ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, których część
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.

 Dokonano 40 ocen rodzin zastępczych.
 Monitorowano  sytuację  szkolną  i  przedszkolną  wszystkich  dzieci  przebywających  w  rodzinnej

pieczy zastępczej pozyskując opinie na temat dzieci ze szkół i przedszkoli.
 Zgłoszono do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach 9 dzieci  z uregulowaną sytuacją

prawną.
 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.

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

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

 Zaopiniowano  4  wnioski  pełnoletnich  wychowanków pieczy  zastępczej  o  przydział  mieszkania
z zasobów Gminy Miasta Jaworzna.

 Jedna rodzina zastępcza skorzystała ze szkolenia „Niezbędnik rodzica”, które prowadzone było
przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.

 Rodziny zastępcze mogły skorzystać z bezpłatnej porady i pomocy prawnej w kilku instytucjach
w mieście.

 Rodzinom zastępczym oraz ich wychowankom zapewniono dostęp do pomocy specjalistycznej.
Skorzystały z niej 33 rodziny zastępcze oraz 54 dzieci. 

 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. 

2. Wsparcie finansowe rodzin 
zastępczych.

 Wypłacono 1 451 obligatoryjnych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej  w  łącznej  wysokości  1  208 288,89 zł  oraz  284 dodatki  na  pokrycie  zwiększonych
kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  lub
orzeczeniem  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  w  wysokości
62 127,29 zł.

 Wypłacono  10  fakultatywnych  świadczeń  dla  rodzin  zastępczych  tj.  9  świadczeń  na  pokrycie
niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w wysokości 8 900,00 zł
oraz 1 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych
zdarzeń  mających  wpływ  na  jakość  sprawowanej  opieki  –  jednorazowo  lub  okresowo
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w wysokości 1 000 zł.
 Wypłacono 1 212 dodatków wychowawczych w łącznej wysokości 580 180,48 zł.
 Wypłacono  409  dodatków  w  wysokości  świadczenia  wychowawczego  w  łącznej  wysokości

200 415,86 zł.

KIERUNEK 3: POWRÓT DZIECKA Z PIECZY ZASTĘPCZEJ DO RODZINY

1. Podejmowanie działań 
zmierzających do powrotu 
dziecka do rodziny.  

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

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

 Asystenci  rodziny  objęli  wsparciem 9  rodzin  biologicznych  dzieci  przebywających  w  pieczy
zastępczej w celu powrotu dzieci pod opiekę rodziców.

KIERUNEK 4: POMOC W USAMODZIELNIENIU I INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM 
PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Podejmowanie działań 
zapobiegających wykluczeniu 
społecznemu 
usamodzielnianych 
wychowanków pieczy 
zastępczej.

 Pracownicy  socjalni  obejmowali  wsparciem  80  pełnoletnich  wychowanków  rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wielozakresową pracę mającą na celu wprowadzenie
osoby objętej procesem usamodzielnienia do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integracji
ze  środowiskiem  lokalnym.  Pracownicy  nadzorowali  realizację  Indywidualnych  Programów
Usamodzielnienia w/w podopiecznych.

 Przeprowadzono wywiady środowiskowe lub sporządzono protokoły z 69 wychowankami w celu
udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

 Przeprowadzono  wywiady  środowiskowe  z  3  pełnoletnimi  wychowankami  w  celu  przyznania
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.

 Przeprowadzono  wywiady  środowiskowe  z  4  pełnoletnimi  wychowankami  w  celu  przyznania
pomocy rzeczowej na zagospodarowanie.

 Przeprowadzono  wywiady  środowiskowe  z  11  wychowankami  w  celu  udzielenia  pomocy
finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 Pozostawano w stałej współpracy ze szkołami, które na prośbę pracowników sporządzały opinie
o wychowankach.

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej obejmowali wsparciem 23 pełnoletnich wychowanków,
którzy zdecydowali o pozostaniu w rodzinach zastępczych.

 Zapewniono 8 pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej poradnictwo specjalistyczne.
 Umożliwiono 1 pełnoletniemu wychowankowi pieczy zastępczej podjęcie specjalistycznej terapii.
 Wspierano  80 pełnoletnich  wychowanków  opuszczających  rodzinną  i  instytucjonalną  pieczę

zastępczą w integracji ze środowiskiem.
 Pracownicy socjalni pełnili funkcje opiekunów w procesie usamodzielnienia 10 podopiecznych. 
 Wydano  zaświadczenia  dla  25  osób  w  celu  ustalenia  prawa  do  świadczenia  „Dobry  Start”

wypłacanego przez ZUS. 
 3  pełnoletnich  wychowanków  Powiatowej  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  w  Jaworznie

usamodzielniło  się  opuszczając  placówkę.  Opiekunami  ich  procesu  usamodzielnienia  byli
wychowawcy placówki, którzy pomagali w redagowaniu programów usamodzielnienia, załatwianiu
wszelkich formalności oraz wspierali ich w pokonywaniu trudności. Wszyscy usamodzielniający się
wychowankowie  są  objęci  wsparciem  psychologiczno  –  pedagogicznym  do  3  lat  od  dnia
opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

2. Pomoc finansowa dla 
usamodzielnianych 
wychowanków pieczy 

Objęto  wsparciem  finansowym  pełnoletnich  wychowanków,  którzy  opuścili  zarówno  rodzinną  jak
i instytucjonalną pieczę zastępczą. Udzielono następujących form pomocy:
 pomoc na kontynuowanie nauki – 671 świadczeń w łącznej wysokości 363 169,28 zł,
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zastępczej.  pomoc na usamodzielnienie – 11 świadczeń w łącznej wysokości 60 543 zł,
 pomoc na zagospodarowanie – 9 świadczeń w łącznej wysokości 17 705,77 zł.

3. Pomoc wychowankom pieczy 
zastępczej w uzyskaniu 
odpowiednich warunków 
mieszkaniowych.

 W  ramach  pomocy  w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych  Miejski  Ośrodek
Pomocy  Społecznej  w  Jaworznie  prowadzi  trzy  mieszkania  chronione  treningowe  dla
usamodzielnianych  wychowanków  pieczy  zastępczej.  Z  tego  wsparcia  skorzystało
10 podopiecznych.

 Przeprowadzono  wywiady  środowiskowe  z  6  osobami  i  sporządzono  z  nimi  kontrakty  w  celu
przyjęcia do mieszkania chronionego.

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

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

 Zaopiniowano 5 wniosków pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej o przydział mieszkania
z  zasobów  gminy  i  podjęto  współpracę  z  Miejskim  Zarządem  Nieruchomości  Komunalnych
w Jaworznie w związku ze złożonymi wnioskami.

4. Pomoc wychowankom pieczy 
zastępczej w podjęciu 
zatrudnienia.

 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. 

KIERUNEK 5: SPECJALIZACJA ISTNIEJĄCYCH FORM INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Przekształcenie Powiatowej 
Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Jaworznie 
zgodnie z wymogami ustawy   
o wspieraniu rodziny                
i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z założeniami  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy
zastępczej  w  2021  roku  ograniczono  liczbę  miejsc  w  PPOW do  14,  zgodnie  z  obowiązującymi
standardami.  Ponadto  Decyzją  Wojewody  Śląskiego  z  dnia  29.12.2020  r.  uzyskano  zgodę  na
zwiększenie  liczby  miejsc  w  w/w  placówce  o  6  dodatkowych,  co  umożliwia  jednoczesny  pobyt
w  PPOW  20  wychowanków.  Okresowo  liczba  ta  była  przekroczona  do  27  osób.  Koncepcja
uruchomienia kolejnej  placówki w budynku wielorodzinnym przy ul. Morcinka 7 na Osiedlu Stałym
w Jaworznie nie została zrealizowana. 

2. Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracowników 
Centrum Administracyjnego 
Obsługi Placówek Opiekuńczo
– Wychowawczych 
w Jaworznie, Powiatowej 
Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Jaworznie   
i Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej „Dobry Dom” 
w Jaworznie. 

W  ramach  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  1  osoba  była  w  trakcie  studiów  wyższych  na
kierunku  pedagogika  opiekuńczo  –  wychowawcza  z  pomocą  psychologiczno  –  pedagogiczną,
1 osoba na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i 1 osoba na kierunku terapia i diagnoza
pedagogiczna.

KIERUNEK 6: PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH DZIECKU I RODZINIE W OBSZARZE PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Podejmowanie działań 
zmierzających do podniesienia
jakości usług świadczonych
w zakresie pomocy dziecku
i rodzinie w obszarze pieczy 
zastępczej. 

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”,
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- szkolenie „Rola rodziców i opiekunów w procesie kształtowania właściwych postaw zdrowotnych”,
- konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”.
Kadra Centrum Administracyjnego Obsługi  Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jaworznie
oraz  obu  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych  korzystała  z  różnych  form  doskonalenia
zawodowego, były to:

− szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
− szkolenie z doradcą podatkowym,
− szkolenie „Przemoc wobec dziecka – skuteczna pomoc i wsparcie”,
− szkolenie „Ochrona danych osobowych w pracy z rodziną”,
− szkolenie „Cyberuzależnienia i dopalacze – profilaktyka i formy pomocy”,
− szkolenie „Efekty kontroli – realizacja zaleceń pokontrolnych”,
− szkolenie „Pozafinansowe sposoby motywowania pracowników”,
− szkolenie „Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia”,
− szkolenie „Zaburzenia zachowania i emocjonalne u dzieci”,
− szkolenie „Świat dziecka z FAS/FASD – wspomaganie rozwoju i metody pracy”,
− szkolenie „Latarnicy2020.pl – nabycie i podnoszenie kompetencji cyfrowych”,
− kurs podstawowy I stopnia Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
− szkolenie „Proces powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny”,
− szkolenie „Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy w obszarze

systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”,
− szkolenie „Vat z doradcą podatkowym”,
− szkolenie „Zastosowanie metody 8 kroków w pracy z dziećmi”,
− szkolenie „Prawo żywieniowe w placówce opiekuńczo – wychowawczej”,
− szkolenie „Dwujęzyczne dzieci Bilingual Future – o Programie w praktyce”,
− szkolenie „ Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza”,
− szkolenie  „Klasyfikowanie  dochodów,  wydtków,  przychodów  i  rozchodów  oraz  środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych po zmianach oraz ich ujęcie w planie finansowym,
ewidencji, sprawozdaniach, Suprema Lex”,

− szkolenie „Trauma dziecka krzywdzonego”,
− szkolenie „Aktualne problemy i nieprawidłowości w rachunkowości”,
− szkolenie „Skuteczna komunikacja z dzieckiem”,
− szkolenie  „Zagrożenia  dla  rozwoju  psychicznego  i  fizycznego  dziecka  przebywającego

w pieczy zastępczej”,
− szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
− szkolenie  „Depresja  i  zachowania  autoagresywne  i  suicydalne  u  dzieci  i  młodzieży  –

diagnoza i formy pomocy”,
− szkolenie „Wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”,
− kurs kierownika wycieczek,
− szkolenie „Prawo pracy i czas pracy w pierwszej połowie 2022”,
− szkolenie „Naliczanie wynagrodzeń w 2022 r. Polski Ład”,
− szkolenie „Rejestr umów. Nowe obowiązki w zamówieniach do 130 000zł w 2022 r.”

Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i placówek opiekuńczo – wychowawczych pozostawali w stałej
i  regularnej  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym,  w  szczególności  z  sądem  oraz  organami
pomocniczymi  sądu,  instytucjami  oświatowymi,  podmiotami  leczniczymi,  a  także  kościołami
i  związkami  wyznaniowymi  oraz  organizacjami  społecznymi  realizując  zadania  dotyczące  pieczy
zastępczej. 

Jaworzno, luty 2022 r.
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