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I WSTĘP
Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło znaczne przeobrażenia systemu dotyczącego pomocy dziecku
i rodzinie. Przeobrażenia dotyczyły stosunku do dziecka i rodziny oraz odejścia od prymatu
profesjonalnej opieki instytucjonalnej przy deprecjonawaniu roli rodziców i rodziny do odkrycia
fundamentalnej roli rodziny w rozwoju człowieka i konieczności wspierania jej w wypełnianiu swoich
funkcji.
Kierunki przemian stopniowo przyczyniały się do zmian organizacyjnych służb społecznych oraz
zauważalnych przemian funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem. Zorientowanie na rodzinę
oparte było na założeniu, że człowiek może być rozumiany i wspomagany wyłącznie w kontekście
bliskich i znaczących systemów ludzkich, których sam jest częścią, a spośród których najważniejszą
jest rodzina. Uwzględnienie zaangażowania rodziców oraz innych krewnych w procesy
wychowywania, podejmowania decyzji, interwencji i opieki nad dzieckiem stało się zatem w pełni
uzasadnione.1
Przeobrażenia dotyczyły równolegle również postrzegania roli rodzicielstwa zastępczego. Jak pisze
Pani Barbara Baron dawniej rodzinny dom dziecka miał ograniczać kontakty z dzieckiem, zalecano
oddalenie od miejsca zamieszkania dla uniknięcia szkodliwych wpływów środowiska, w których dzieci
doświadczyły zaniedbań i krzywdy. Obecnie praca z rodziną stanowi jedno z działań rodzinnego domu
dziecka. Kiedyś taki dom miał stać się alternatywnym wzorem życia dla przyjmowanych dzieci, ale
teraz winien być również wsparciem udzielanym ich rodzicom. Aktualnym wyzwaniem dla pieczy
zastępczej jest aktywne współrodzicielstwo, czyli sytuacja, w której zadania opieki i wychowania
dzielone są między rodziców i opiekunów sprawujących bieżącą pieczę2
Zmianom w sferze aksjologicznej towarzyszą również zmiany prawne, o czym świadczy przyjęcie
w dniu 9 czerwca 2011r. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powołany akt
prawny, wprowadził rozwiązania systemowe, mające za zadanie poprawę jakości pełnienia funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę. Odbywać się to ma poprzez intensywną profilaktykę
i pracę z rodziną, czego efektem będzie zapobieżenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
Zmiany, jakie ustawa wprowadziła w stosunku do wcześniejszych uregulowań prawnych polegają na:
 zaakcentowaniu konieczności integralnego i interdyscyplinarnego postępowania w zakresie
wspierania rodziny w powiązaniu z profilaktyką uprzedzającą konieczność umieszczania
dziecka w pieczy zastępczej,
1

B. Baron, Sieroctwo społeczne – pojęcie kontrowersyjne? w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1/2014,
IRSS, s. 18.
2
Tamże, s. 12.
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 wprowadzenie nowych rozwiązań, w zakresie organizacji systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej, takich jak: asystent rodziny, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej,
 wprowadzenie prymatu rodzinnych form pieczy zastępczej przy jednoczesnych nowych
wymogach dotyczących standardu liczby i wieku dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
(deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej),
 stworzenie nowych rozwiązań z zakresu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków,
 wprowadzenie zmian organizacyjnych z zakresu procedur przysposobienia.
Celem rozwiązań przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest
stworzenie spójnego systemu wyposażonego w narzędzia opieki nad dzieckiem i rodziną je
wychowującą, w sytuacji trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji. Działania
podejmowane w ramach tego systemu mają zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie
wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewniony został szybki powrót
do rodziny dziecku, które z uwagi na jego dobro, okresowo musiało zostać umieszczone poza nią.
W zaproponowanych w reformie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną rozwiązaniach położono
bardzo duży nacisk na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, przede wszystkim rodzin
zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, traktowanych jako jedno z ważnych obok profilaktyki - narzędzi wsparcia rodziny naturalnej. Wobec rodzinnych form pieczy zastępczej
zwiększono wsparcie merytoryczne, poprzez pomoc w wychowywaniu powierzonych dzieci (m.in.
szkolenia, poradnictwo, grupy wsparcia, możliwość korzystania z wypoczynku, wsparcie
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wsparcie ze strony rodzin pomocowych).
Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował Małopolski Program Wspierania Rodziny
i Sytemu Pieczy Zastępczej do 2020 r., u podstaw którego stoi przekonanie o sile i wartości rodziny,
w różnych jej odsłonach. Rodzina bowiem przyjmuje różne formy. Może być rodziną w jej
tradycyjnym rozumieniu, czyli rodziną biologiczną. Mówimy o niej również w przypadku rodziny
adopcyjnej, ale przybiera również formę rodziny zastępczej, której podwójna rola często przyczynia
się do reintegracji i wzmocnienia rodziny biologicznej. Każda z tych form zasługuje na szczególne
zainteresowanie, wsparcie oraz pielęgnowanie jej prawidłowego funkcjonowania. Program niniejszy
stanowi odpowiedź na powyższe.
Założenia Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oparte są na
opracowanej diagnozie kondycji małopolskiej rodziny oraz stanu pieczy zastępczej i adopcji, której
treść zamieszczona jest poniżej i stanowiła podstawę do wytyczenia głównych kierunków
planowanych w Programie działań.
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II PODSTAWY PRAWNE
Zgodnie z art. 183 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 332 ze zm.) do zadań własnych samorządu województwa należy
opracowanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących
integralną częścią strategii rozwoju województwa. Treść przygotowanego Programu wytyczają zapisy
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 z obszaru 6.3 „Poprawa bezpieczeństwa
społecznego: integrująca polityka społeczna”: Działanie 6.3.1 Wdrożenie systemowych form wsparcia
na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji
w rodzinie i Działanie 6.3.4 Rozwój systemu kształcenia kadr działających w obszarze integrującej
polityki społecznej. Program spójny jest ponadto z Programem Strategicznym Włączenie Społeczne,
priorytetem 2 „Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie” oraz priorytetem 4 „Wspieranie
integrującej polityki społecznej regionu”; Programem Strategicznym Kapitał intelektualny i rynek
pracy, priorytet 1 „Kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych najmłodszych Małopolan”
i priorytet 5 „Podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej” oraz Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 8. Rynek pracy.
Działanie 8.5., Oś priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Oś priorytetowa 10. Wiedza
i kompetencje. Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego.
Akty prawa krajowego, w oparciu o które opracowano Program:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze
zm.)
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 332 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 163 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 239 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1390).
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 124).
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm.)
6

Dokumenty wojewódzkie, w oparciu o które przygotowano Program:
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020 przyjęta Uchwałą Nr XII/183/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku.
Program Strategiczny Włączenie Społeczne na lata 2015 - 2020 przyjęty Uchwałą Nr 1410/2015
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2015 r.
Program Strategiczny Kapitał intelektualny i rynek pracy przyjęty Uchwałą Nr 1741/15
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2015 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą
Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r.
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III DIAGNOZA STANU MAŁOPOLSKIEJ RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ
I ADOPCJI W MAŁOPOLSCE
III.1. TŁO DEMOGRAFICZNE
III.1.1 Struktura ludności, prognozy demograficzne3

Na przestrzeni ostatnich lat struktura wiekowa ludności Małopolski uległa niekorzystnej zmianie
(zmniejsza się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, a zwiększa się – w wieku poprodukcyjnym),
chociaż wciąż odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym był niższy, a odsetek dzieci i młodzieży
wyższy w stosunku do średniej ogólnopolskiej. W 2014 r. mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym
stanowili w Małopolsce 19,0% ludności (w Polsce: 18,0%). Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły
62,8% ogółu ludności, a osoby w wieku poprodukcyjnym 18,2%. Wyniki dla Polski wynoszą
odpowiednio: 63% i 19,0%.
Wykres 1: Struktura wieku mieszkańców Małopolski na tle kraju w latach 2007-2014
MAŁOPOLSKA

POLSKA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0%
10%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0

20,8% 20,4% 20,0% 19,9% 19,6% 19,4% 19,2% 19,0%

19,6% 19,3% 18,9% 18,8% 18,5% 18,3% 18,2% 18,0%

63,3% 63,5% 63,7% 63,6% 63,5% 63,4% 63,1% 62,8%

64,4% 64,5% 64,5% 64,4% 64,2% 63,9% 63,4% 63,0%

15,9% 16,1% 16,3% 16,5% 16,9% 17,3% 17,7% 18,2%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS – dostęp: 02.2016 r.

Wydłużeniu ulega przeciętne trwanie życia. Przeciętne trwanie życia mieszkańców Małopolski jest
dłuższe niż średnie dla kraju. Szacunki wskazują, iż mężczyźni urodzeni w 2014 r. w Małopolsce będą
żyć dłużej niż statystyczny Polak o 1,5 roku (przeciętnie w Małopolsce – 75,3 lat, w Polsce 73,8 lat),
a kobiety – o 0,9 roku (przeciętnie 82,5 roku w Małopolsce i 81,6 lat w Polsce). Wśród województw
Małopolska pod tym względem jest na I. miejscu z województwem podkarpackim biorąc pod uwagę
mężczyzn oraz III. (po województwach: podkarpackim i podlaskim) biorąc pod uwagę kobiety.
3

Opracowanie na podstawie: Dane Głównego Statystycznego – www.stat.gov.pl, Program Strategiczny Włączenie
Społeczne - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1410/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 20 października 2015 r.; „Opiekunowie rodzinni osób starszych – problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki
Społecznej”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków, 2015 r.; „Badanie opinii mieszkańców
Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego”, Departament
Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015 r.
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Według prognoz demograficznych4, przy ogólnym wzroście liczby ludności, struktura wiekowa
mieszkańców województwa małopolskiego w perspektywie następnych lat będzie ulegała
przeobrażeniom. Jest to podyktowane trzema przyczynami: spadkiem liczby urodzeń, ograniczeniem
umieralności w późniejszych etapach życia (czyli innymi słowy – coraz dłuższym przeciętnym
trwaniem życia Małopolan) oraz ruchami migracyjnymi. Według prognoz, udział osób w wieku
przedprodukcyjnym będzie sukcesywnie spadał i w 2035 roku może osiągnąć poziom ok. 16%.
Zmniejszy się również udział osób w wieku produkcyjnym – do ok. 58%. Jedyną grupą mieszkańców,
której udział w populacji regionu wzrośnie, będą osoby w wieku poprodukcyjnym – w perspektywie
2035 roku ich udział jest prognozowany na 25,5% populacji regionu, co oznacza wzrost o ponad
7 punktów procentowych w porównaniu do stanu z 2014 r.
Wykres 2: Prognozy demograficzne dla grup wiekowych w populacji Małopolski
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W kontekście organizowania opieki nad osobą w podeszłym wieku ważne jest odsuwanie w czasie
całodobowej opieki instytucjonalnej poprzez tworzenie i rozwój oferty placówek opieki
półstacjonarnej (dziennej), ale nie mniej istotne jest wsparcie opiekunów nieformalnych (rodzinnych)
seniorów. Parlament Europejski w Rezolucji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie opieki
długoterminowej nad osobami starszymi5 wzywa Komisję i państwa członkowskie m.in. „do wzięcia
pod uwagę potrzeb nieformalnych opiekunów, którzy w znacznej mierze sprawują opiekę nad
osobami starszymi oraz do podjęcia konkretnych działań w celu wsparcia i zachowania tych zasobów
poprzez szkolenia, zapewnienie wypoczynku oraz środki służące pogodzeniu życia zawodowego
z rodzinnym”.
Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 roku w Małopolsce potencjał
pielęgnacyjny (tj. stosunek liczby kobiet w wieku 45 – 64 lat do osób w wieku 80+) zmaleje i będzie
wynosić 215 opiekunów na 100 osób potrzebujących w stosunku do 329 potencjalnych opiekunów
rodzinnych w roku 2014.
Próba oszacowania liczby nieformalnych opiekunów ludzi starszych w Polsce (opiekunowie
nieformalni nie są bowiem nigdzie rejestrowani, z wyjątkiem tych nielicznych, którzy pobierają
np. specjalny zasiłek opiekuńczy, czy skorzystały z puli dostępnych 14 dni rocznie zasiłku
opiekuńczego wypłacanego przez ZUS), podejmowana była po raz pierwszy w ramach
4
5

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wykonywane z perspektywy 2011 roku.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2011/C 308 E/13)
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międzynarodowego projektu EUROFAMCARE, realizowanego w latach 2003–2004. Na podstawie
liczby osób starszych niepełnosprawnych lub wymagających pomocy dało wynik zbliżony do
2 milionów dla kraju. W Małopolsce w ramach „Badania opinii mieszkańców Małopolski na temat
istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego”, zrealizowanego
przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium
Polityki Rozwoju w 2014 r., także (z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie)
podjęto próbę oszacowania liczby opiekunów rodzinnych. Wyniki pokazują, że nawet co piąty
Małopolanin opiekuje się osobą starszą. Ponadto wyniki badania pokazują, że prawie 8%
mieszkańców Małopolski opiekuje się osobą niepełnosprawną, ale nie starszą.
III.1.2 Rodziny z dziećmi6

Według wyników ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
przeprowadzonego w 2011 roku w Małopolsce mieszkało łącznie 705,5 tys. rodzin, w tym 474,9 tys.
rodzin z dziećmi do 24 lat na utrzymaniu (815 tysięcy dzieci) oraz 230,6 tys. rodzin bez dzieci w tym
wieku. Liczba małżeństw z dziećmi w Małopolsce wynosiła 492,1 tys., liczba partnerów z dziećmi
to 6,9 tys. Jednocześnie w Małopolsce mieszkało 178,3 tys. matek z dziećmi oraz 28,1 tys. ojców
z dziećmi.
Wykres 3: Rodziny w Małopolsce według liczby posiadanych dzieci, NSP 2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – dostęp: 02.2016
r.

14,7% rodzin z dziećmi (69,7 tys.) stanowiły rodziny wielodzietne posiadające co najmniej troje dzieci
(3+)7. W Małopolsce w rodzinach z trojgiem lub więcej dzieci w 2011 roku żyło 238,4 tys. Dzieci
(29,3% dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu w rodzinach).
Był to drugi najwyższy wynik w kraju, zarówno pod względem udziału rodzin 3+ w ogóle rodzin
z dziećmi, jak i liczb bezwzględnych. Małopolska z 69,7 tys., rodzin z co najmniej trojgiem dzieci
sytuowała się za województwem mazowieckim, gdzie takich rodzin było 82 tys. Na Mazowszu
stanowiły one jednak tylko 11,1% ogółu rodzin z dziećmi. Natomiast największy udział rodzin
z trojgiem i więcej dzieci wśród rodzin z dziećmi występował w województwie podkarpackim
i wynosił 16,3%. W skali kraju rodziny z trojgiem i więcej dzieci stanowiły 11,5% wszystkich rodzin
z dziećmi.
6
7

Opracowanie na Podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. – www.stat.gov.pl
Pod pojęciem rodzina z dziećmi rozumiemy rodzinę (małżeństwo, partnerów, samotnych rodziców) mających
na utrzymaniu dzieci do lat 24. Rodzina wielodzietna jest rozumiana jako rodzina z co najmniej trójką dzieci.
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W Małopolsce w ciągu dekady tj. w porównaniu do wyników spisu powszechnego przeprowadzonego
w 2002 roku liczba rodzin wielodzietnych (3+) spadła o ponad 36 tysięcy tj. z 106 tysięcy w 2002 r. do
69,7 tysięcy w roku 2011. Udział rodzin wielodzietnych w ogóle rodzin z dziećmi zmniejszył się
z blisko 21% do niecałych 14,7% tj. o 6,2 p.p. Jednocześnie liczba rodzin z dziećmi spadła o 33,2 tys.,
czyli tylko o 6,5% (z 508,1 tys., do 474,9 tys.). Zestawienie to pokazuje, że jednocześnie ze spadkiem
liczebności rodzin 3+ nastąpił wzrost liczebności małych rodzin, czyli z jednym dzieckiem. W 2002
roku rodziny z jednym dzieckiem stanowiły 43,4% wszystkich rodzin z dziećmi, natomiast w 2011 roku
już 49,2%. Z kolei odsetek rodzin z dwojgiem dzieci pozostał prawie na niezmienionym poziomie.
Coraz mniejsza liczba rodzin z dziećmi przekłada się naturalnie na spadek liczby dzieci
w województwie. I tak, w rodzinach 3+ w 2011 r. było o 137,3 tys. mniej dzieci niż w roku 2002,
co oznacza, że liczba dzieci zmieniła się adekwatnie do liczby rodzin. Inaczej sytuacja wygląda, gdy
popatrzymy na ogół rodzin z dziećmi. Mimo, że liczba rodzin z dziećmi zmalała o 6,5%, spadek liczby
dzieci w rodzinach był dużo większy i wyniósł 15%. Jest to efekt wcześniej opisanego trendu – coraz
częstszych decyzji rodzin o posiadaniu tylko jednego dziecka i coraz rzadszych decyzji o powiększeniu
rodzin do trójki lub większej liczby dzieci.
Zgodnie z danymi pochodzącymi ze spisu powszechnego najwięcej rodzin 3+ w Małopolsce mieszkało
w powiatach: nowosądeckim – 8,1 tys. (co daje 25,1% wszystkich rodzin z dziećmi na tym terenie),
mieście Kraków – 6,6 tys. (7%), tarnowskim (20,2%) i nowotarskim (21,7%) – po 5,9 tys. oraz
limanowskim – 5,3 tys. (27,7%). Jednocześnie powiaty limanowski i nowosądecki charakteryzowały
się najwyższym udziałem rodzin 3+ w ogóle rodzin z dziećmi. Najmniej rodzin 3+ odnotowano
natomiast w powiecie proszowickim – 892 rodziny (14,3%).
Mapa 1: Liczba rodzin 3+ i ich udział w populacji rodzin z dziećmi według powiatów, NSP 2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – dostęp: 02.2016
r.
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Biorąc pod uwagę kategorie wiekowe dzieci w rodzinach 3+, najmłodsze dzieci – do 2. roku życia
stanowiły 19,2 tys. (8,1% wszystkich dzieci wychowujących się w rodzinach 3+ w Małopolsce), dzieci
w wieku 3-6 lat – 34 228 (14,4%), dzieci w wieku 7-14 lat było 98,5 tys. (41,3%), dzieci w wieku 15-17
lat – 41 250 (17,3%). Niemal co piąte dziecko w rodzinach 3+ było już pełnoletnie (i jednocześnie
miało nie więcej niż 24 lata).
Wykres 4: Udział poszczególnych kategorii wiekowych (roczników) dzieci w rodzinach 3+
w Małopolsce, NSP 2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – dostęp: 02.2016
r.

III.1.3 Małżeństwa, rozwody, dzietność, przyrost naturalny8

Wzrostowi liczebności małych rodzin, spadkowi rodzin wielodzietnych, zmniejszeniu się liczby dzieci
w województwie towarzyszą również zmiany w strukturze małopolskiej rodziny.
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, w którym zmierzono
faktyczny stan cywilny mieszkańców Małopolski9 (ludność powyżej 15 r.ż.) przeważały osoby
żonate/zamężne, które stanowiły ponad połowę populacji regionu (56,1%).
Wykres 5: Ludność Małopolski w wieku 15 lat i więcej wg stanu cywilnego faktycznego w 2011 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Ludność. Stan i struktura demograficzno- społeczna. Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”, GUS, warszawa 2013
8

Opracowanie na podstawie: Dane Głównego Statystycznego, w tym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2011 r. – www.stat.gov.pl
9
W odróżnieniu od prawnego stanu cywilnego, stan cywilny faktyczny uwzględnia osoby separowane oraz partnerów.
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Panny oraz kawalerowie stanowili 29,9% populacji, natomiast osoby rozwiedzione – 3,1%.
W porównaniu do sytuacji sprzed dekady, w Małopolsce nastąpił minimalny spadek odsetka osób
będących w związku małżeńskim – o 0,6 punktu procentowego, natomiast wzrósł udział osób
po rozwodzie (z 2,2% do 3,1%), a także, mimo iż był to niewielki odsetek populacji, nieznacznie
zwiększył się udział osób pozostających w związkach partnerskich (z 0,7 do 1,1%).
Pewne różnice można dostrzec między miastami a terenami wiejskimi województwa – głównie
dotyczy to odsetka osób rozwiedzionych, który na wsi wynosił 1,6% i był ponad dwukrotnie niższy
w porównaniu do miast, gdzie sięgał 4,5%, ale także osób żyjących w związkach partnerskich –
w mieście: 1,7%, na wsi: 0,4%.
Tabela 1: Ludność w wieku 15 lat i więcej w Małopolsce według stanu cywilnego faktycznego
w 2002 i 2011 r.

żonaci, zamężne
kawalerowie, panny
wdowcy/wdowy
rozwiedzeni/rozwiedzione
partnerzy/partnerki
separowani/separowane
Nieustalony

MAŁOPOLSKA
2002
56,7%
29,9%
8,7%
2,2%
0,7%
0,9%
0,9%

MAŁOPOLSKA
2011
56,1%
29,9%
8,8%
3,1%
1,1%
0,6%
0,4%

MAŁOPOLSKA 2011
MIASTA
WIEŚ
54,4%
57,9%
29,0%
30,8%
9,1%
8,6%
4,5%
1,6%
1,7%
0,4%
0,7%
0,4%
0,6%
0,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – Rocznik
Demograficzny 2014 – dostęp: 02.2016 r.

Począwszy od 2004 r liczba małżeństw zawieranych w Małopolsce rosła do 2008 roku, po którym
to roku zaczęła rokrocznie maleć, za wyjątkiem roku 2014, w którym wskaźnik wzrósł porównaniu
do roku poprzedniego. W 2014 roku w regionie zostało zawartych 17 361 małżeństw.

liczba zawartych małzeństw

Wykres 6: Liczba małżeństw zawieranych w Małopolsce w latach 2002 - 2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS – dostęp: 02.2016 r.
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Wskaźnik małżeństw w Małopolsce (liczba zawartych w danym roku małżeństw w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców w wieku 15 lat i więcej), w latach 2002 – 2014 ulegał wahaniom
i w roku 2014 osiągnął wartość 5,2, w porównaniu do 5,3 w roku 2002 i 6,7 w roku 2008, kiedy to
osiągnął wartość najwyższą w omawianym okresie. Wskaźnik małżeństw zawieranych w Małopolsce,
mimo niewielkich różnic pomiędzy regionami (4,5-5,3/1000 mieszkańców), w 2014 r. przewyższał
jednak nieznacznie wskaźniki dla 14 województw i średnią krajową (wynoszącą 4,9) o 0,3.
Na tle innych regionów Małopolska charakteryzuje się korzystnymi wskaźnikami rozwodów. W roku
2014 wskaźnik dla regionu wyniósł 1,3 na 1000 mieszkańców przy średniej krajowej 1,7. Dało to
województwu II. korzystną lokatę po województwie podkarpackim. W latach 2007 - 2014 wskaźnik
ten utrzymywał się na poziomie niższym niż przeciętna dla kraju.
Wykres 7: Wskaźniki małżeństw i rozwodów w Polsce i Małopolsce w 2014 r.
Polska
6
5

4,9

Małopolska

5,2

4
3
1,7

2

1,3

1
0
wskaźnik małżeństw

wskaźnik rozwodów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS – dostęp: 02.2016 r.

Rozwody nie pozostają bez wpływu na sytuację dzieci; w 2014 r. 57% wszystkich rozwodów
w Małopolsce dotyczyło rodzin z małoletnimi dziećmi, co przekłada się na około 4 tysiące dzieci
objętych tą sytuacją.
Zmiany obserwujemy również odnośnie wieku zawierania małżeństw. Najczęściej decyzję
o formalnym usankcjonowaniu związku podejmują osoby w grupie wiekowej 25-29 lat. Późniejsze
wchodzenie w związki małżeńskie skutkuje coraz późniejszym wiekiem kobiet, w momencie
podejmowania decyzji o urodzeniu pierwszego i kolejnych dzieci.
W Małopolsce wiek środkowy10 kobiety rodzącej pierwsze dziecko w 2014 r. wyniósł 27,5 lat (Polska –
27,4) podczas, gdy dwa lata wcześniej wynosił 27,1. Wiek ten jest różnicowany przez kilka czynników
– m.in. wykształcenie kobiet. Wiek środkowy matek z wykształceniem wyższym rodzących pierwsze
dziecko przypada na 29 lat, kobiet z wykształceniem policealnym – 26,9 lat, a z wykształceniem
średnim – 25,2 lata. Dane te były zbliżone do wyników uśrednionych dla kraju.
Analizując wiek małopolskich kobiet rodzących dzieci w 2014 r. przez pryzmat miejsca zamieszkania,
okazuje się, że w grupach wiekowych do 29 r.ż. większość stanowiły kobiety mieszkające na wsi – od
10

Wiek środkowy matki (w momencie urodzenia 1 dziecka), który połowa matek już przekroczyła, a którego połowa jeszcze
nie osiągnęła (mediana).
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blisko 70% do 58%, natomiast kobiety rodzące dzieci w wieku powyżej 30 r.ż. były częściej
mieszkankami miast.
Mimo coraz później podejmowanych decyzji o założeniu rodziny Małopolska jest regionem
o relatywnie wysokim przyroście naturalnym. Ze współczynnikiem 1,4 na 1 tys. mieszkańców w 2014
r. (przy wartości dla kraju 0,0 i 8 regionach z ujemnym przyrostem naturalnym) zajmuje III. pozycję po
województwie pomorskim i wielkopolskim. W latach 2007 - 2014 przyrost naturalny w regionie był
cały czas dodatni i pozostawał na poziomie znacznie wyższym niż średnia dla Polski, przy czym
w latach 2011-2013 zaczął maleć, a w 2014 r. ponownie wzrósł do poziomu z 2012 r.
Przy tej okazji warto spojrzeć także na współczynnik dzietności11 – w Małopolsce w roku 2014 wynosił
on 1,3 przy średniej krajowej równej 1,29.

III.2. WARUNKI ŻYCIA
III.2.1 Dochody i wydatki gospodarstw domowych12

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w małopolskich gospodarstwach domowych
w roku 2014 wyniósł 1 260,58 zł, co oznacza, że był o blisko 3% wyższy, niż w roku poprzednim. Stale
utrzymująca się tendencja rosnąca tego wskaźnika jest charakterystyczna nie tylko dla naszego
regionu, ale także dla wszystkich pozostałych w kraju. Jednak kwota 1 261 zł na osobę lokuje
województwo małopolskie na 9 miejscu pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego i jest o blisko 80 zł niższa, niż przeciętny dochód rozporządzalny na osobę
w Polsce. Wydatki przeciętnego Małopolanina w gospodarstwie domowym sięgnęły w 2014 roku
1 000 zł.
Wykres 8: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym
w latach 2007-2014 (w zł)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS – dostęp: 02.2016 r.
11

Współczynnik dzietności: oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15
- 49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym
roku.
12
Opracowanie na podstawie: Dane Głównego Statystycznego – www.stat.gov.pl
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Wykres 9: Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwie domowym w latach 20072014 (w zł)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS – dostęp: 02.2016 r.

Jeśli przyjrzeć się danym dotyczącym struktury wydatków w gospodarstwie domowym zauważamy,
że w 2014 r. w ogólnych wydatkach dominującą pozycję zajmowały wydatki na żywność i napoje
bezalkoholowe - na te towary przeznaczonych zostało 25,3% wydatków małopolskich gospodarstw
domowych. Kolejnym co do wielkości, wydatkiem były opłaty za użytkowanie mieszkania i nośniki
energii (21,1% wydatków ogółem). Znaczące pozycje w budżecie rodzin zajmowały także wydatki na
transport (9,3%) oraz rekreację i kulturę (6,4%). Od 4,4% do 5% wydatków stanowiły wydatki na
wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, zdrowie oraz łączność. 4,8%
Małopolanie wydali na restauracje i hotele, a 5,7% na obuwie i odzież. Niespełna 1%, czyli najmniej ze
wszystkich pozycji gospodarstwa domowe przeznaczyły na edukację.

Wykres 10: Struktura wydatków w gospodarstwie domowym w Małopolsce w 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS – dostęp: 02.2016 r.
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Warto zaznaczyć, że systematycznie spada udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym
– Małopolanie coraz większe sumy pieniędzy są w stanie przeznaczać na oszczędności. W 2011 r.
udział ten wynosił 84,9%, a w 2014 już 79,3% (czyli o prawie 17 p.p. mniej niż w roku 2003, w którym
udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym był najwyższy w ostatnim dziesięcioleciu). W 2014 r.
po raz pierwszy od dekady udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym był o ponad 1 punkt
procentowy niższy, niż analogiczna wartość dla kraju.
Uzupełnieniem przytoczonych powyżej danych dotyczących dochodów i wydatków
w gospodarstwach domowych mogą być dane obrazujące subiektywną ocenę sytuacji materialnej.
W 2014 r. ponad połowa Małopolan (56,9%) określiła sytuację materialną własnego gospodarstwa
domowego jako przeciętną, 27,4% oceniło swoją sytuacją jako bardzo dobrą i raczej dobrą, natomiast
15,7% jako raczej złą i złą, w 2013 r. jako złą i raczej złą własną sytuację materialną oceniło 17,7%
Małopolan.
Generalnie, Małopolanie oceniają sytuację materialną własnych gospodarstw domowych nieco
wyżej, niż wynosi przeciętna ocena gospodarstwa w Polsce. Porównując sytuację do innych
województw warto zauważyć, że Małopolska ma najkorzystniejsze wskaźniki jeśli chodzi o odsetek
mieszkańców, którzy źle oceniają własną sytuację materialną. Mniejszy odsetek mieszkańców
oceniających sytuację materialną własnego gospodarstwa domowego jako złą i raczej złą zanotowano
w 2014 r. tylko w województwie pomorskim (15,5%). Dla porównania w województwie lubuskim
odpowiedzi takiej udzieliło 23%.
III.2.2. Zasięg ubóstwa13

Istotnym uzupełnieniem danych o dochodach, wydatkach i subiektywnej ocenie sytuacji materialnej
własnego gospodarstwa domowego są dane dotyczące skali ubóstwa w regionie. W Polsce dane te
regularnie prezentowane są przez Główny Urząd Statystyczny. Są one szacowane przy zastosowaniu
różnych mierników, których podstawę stanowią właśnie wyniki badania budżetów gospodarstw
domowych. Przy obliczaniu zasięgu ubóstwa GUS uwzględnia następujące granice:

13



minimum egzystencji, który uwzględnia jedynie potrzeby uznane w danych warunkach za
podstawowe i których niezaspokojenie może powodować biologiczne zagrożenie życia oraz
rozwoju psychofizycznego człowieka. W skład koszyka minimum egzystencji wchodzą
potrzeby mieszkaniowe i artykuły żywnościowe. Łączny koszt nabycia (zużycia) tych dóbr
określa wartość koszyka, która stanowi granicę ubóstwa skrajnego.



kryterium dochodowe, które zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia
do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej
(ustawowa granica ubóstwa),



wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym - obrazuje procent osób w gospodarstwach
domowych, w których wydatki wynosiły mniej niż 50% średnich wydatków ogółu
gospodarstw domowych.

Opracowanie na podstawie: Dane Głównego Statystycznego, w tym publikacji „Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.
(na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)”, GUS, opracowanie sygnalne, Warszawa 2015 r. –
www.stat.gov.pl
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Czynnikami wyraźnie różnicującymi zasięg ubóstwa skrajnego są takie czynniki, jak: źródło dochodów,
liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym, wykształcenie, wiek, liczba posiadanych
dzieci, miejsce zamieszkania.
„Czynnikiem decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na
rynku pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osób
bezrobotnych. W 2014 r. wśród gospodarstw domowych, w skład których wchodziła przynajmniej
jedna osoba bezrobotna, stopa ubóstwa skrajnego wynosiła prawie 15% i była dwa razy wyższa niż
średnia w Polsce. Większa liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym znacząco zwiększa
ryzyko ubóstwa skrajnego. W gospodarstwach domowych, w których bezrobotne były przynajmniej
dwie osoby stopa ubóstwa skrajnego wynosiła ok. 33%.(…)
Zasięg ubóstwa jest wyraźnie zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej,
określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów. W najtrudniejszej sytuacji znajdowały się
osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych niezarobkowych źródeł
(stopa ubóstwa skrajnego - ok. 21% osób), w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których
podstawę stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury – w przypadku których stopa
ubóstwa skrajnego wyniosła ok. 28%. Bardziej niż przeciętnie narażeni na ubóstwo byli członkowie
gospodarstw utrzymujących się głównie z rent (ok. 13%) oraz gospodarstw domowych rolników
(ok. 12%).
Pauperyzacji sprzyja także wykonywanie nisko płatnej pracy. Dotyczy to głównie osób o niskim
poziomie wykształcenia, pracujących na stanowiskach robotniczych. W gospodarstwach, których
główny strumień dochodów pochodził z pracy najemnej na stanowisku robotniczym w ubóstwie
skrajnym żyła co dziesiąta osoba. W gospodarstwach domowych utrzymujących się głównie z pracy
najemnej na stanowiskach nierobotniczych problem ten dotyczył natomiast w przybliżeniu
co pięćdziesiątej osoby.(…)
Wykształcenie jest jednym z najważniejszych czynników różnicujących zagrożenie ubóstwem.
Zasadniczo, im wyższe wykształcenie, tym mniejsze jest ryzyko życia poniżej minimum egzystencji.
Wśród gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa domowego uzyskała wykształcenie
co najwyżej gimnazjalne, odsetek osób skrajnie ubogich wyniósł w 2014 r. ok. 18% natomiast
w gospodarstwach domowych, w których głowa gospodarstwa posiadała wykształcenie wyższe
- niecały jeden procent.
W Polsce częściej ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są ludzie młodzi, w tym dzieci. W 2014 r. zasięg
ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął ok. 10%, a osoby w tym
wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym (w populacji ogółem
do tej grupy wiekowej należała w przybliżeniu co czwarta osoba).
Grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym stanowiły rodziny wielodzietne. W 2014 r. poniżej
minimum egzystencji żyło ok. 11% osób w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci oraz ok. 27% osób
w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu14.(…)”15

14

Dziecko na utrzymaniu jest to osoba w wieku 0-14 lat (włącznie), będąca w składzie gospodarstwa domowego lub osoba
w wieku 15-25 lat, o ile nie posiada własnego źródła utrzymania lub nie pozostaje w związku małżeńskim (lub związku
nieformalnym).
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„Osoby tworzące rodziny niepełne16 były we względnie lepszej sytuacji. Wskaźnik zagrożenia
ubóstwem skrajnym dla rodzin niepełnych wyniósł około 6%. Sytuacja rodzin niepełnych jest
zróżnicowana i w przypadku samotnych rodziców z większą liczbą dzieci poziom zagrożenia
ubóstwem jest wyższy”17.
„Do czynników zwiększających zagrożenie ubóstwem należy także zaliczyć obecność osoby
niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym. Stopa ubóstwa skrajnego wśród osób
w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną wyniosła ok. 11%,
a w gospodarstwach domowych z przynajmniej jednym dzieckiem do lat 16 posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności ok. 15%. Dla porównania, odsetek osób zagrożonych ubóstwem
w gospodarstwach domowych bez osób niepełnosprawnych kształtował się w omawianym okresie
na poziomie 6,5%.(…)
Wyraźne jest zróżnicowanie wojewódzkie zasięgu skrajnego ubóstwa (od ok. 5% do ok. 15% osób
ubogich). Najwyższą stopę ubóstwa skrajnego odnotowano w województwach: warmińskomazurskim (prawie 15%) oraz świętokrzyskim (ok. 12%).”18
W województwie małopolskim w roku 2014 nastąpił wzrost wartości wskaźnika dotyczącego ludności
żyjącej poniżej minimum egzystencji (po spadku w latach 2007 - 2010) do 6,6% ludności z 6% w roku
2013. Jego wartość dla Małopolski jest niższa niż średnia dla kraju wynosząca 7,4 (w 2013 r. również
7,4%). W porównaniu do roku 2008, w którym wskaźnik ten był najniższy w omawianym okresie
odnotowujemy w Małopolsce znaczny wzrost – z 4,6 w 2008 r. do 6,6 w roku 2014 (+2 p.p.).
Biorąc pod uwagę relatywną granicę ubóstwa można również zauważyć wzrost liczby Małopolan
żyjących poniżej tej granicy (po spadkach zanotowanych w poprzednich latach). Poziom tego
wskaźnika plasuje Małopolskę nieco powyżej średniej dla kraju (16,9% w Małopolsce w stosunku do
16,2% w Polsce), przy czym w latach 2013-2014 wzrósł on o ponad 1 p.p.
Podobna sytuacja dotyczy odsetka osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa. Wartość tego
wskaźnika dla regionu wynosi 12,1% (przy przeciętnej dla Polski na poziomie 12,2%). Należy dodać, iż
w przypadku tzw. ustawowej granicy ubóstwa obserwowane do 2011 r. stałe zmniejszanie się
odsetka osób w gospodarstwach domowych o dochodach poniżej tego progu wynikało częściowo z
przyjętego mechanizmu ustalania kwot dochodu uprawniających do korzystania ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej w oparciu o próg interwencji socjalnej. Kryteria te do 2011 r.
pozostawały bowiem na poziomie z roku 2006. Natomiast w 2012 roku kwoty te zostały zwiększone
po raz pierwszy od 2006 r.19 (a następnie w roku 2015 - obecnie dla osoby samotnie gospodarującej
kryterium dochodowe wynosi 634 zł, a dla osoby w rodzinie 514 zł20) – w związku z tym, jak można
było przypuszczać, wskaźnik ustawowej granicy ubóstwa rósł od roku 2012.
15

„Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)”, GUS,
opracowanie sygnalne, Warszawa 2015 r.
16
Za rodziny niepełne uznaje się samotnych rodziców z dziećmi na utrzymaniu.
17
18

„Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014 r.”, GUS, Warszawa 2015 r.

„Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)”, GUS,
opracowanie sygnalne, Warszawa 2015 r.
19
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
20
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
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Wykres 11: Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg granic ubóstwa w Małopolsce w latach 2007-2014
(% osób w gospodarstwach domowych poniżej granic)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS – dostęp: 02.2016 r.

III.3. POMOC SPOŁECZNA I SYSTEM WSPIERANIA RODZINY
III.3.1. Klienci pomocy społecznej

W Małopolsce w 2014 r. świadczeniami pomocy społecznej objęto 6,8% ludności regionu - ponad
80,2 tysięcy rodzin, a tym samym prawie 230 tysięcy osób w tych rodzinach. Wynik ten był niższy
o 1,2% od średniej dla kraju, która wynosi 8,0% ludności Polski korzystającej ze świadczeń pomocy
społecznej (spadek o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego), a tym samym daje województwu
małopolskiemu IV miejsce w porównaniu do innych regionów (po województwach: śląskim,
dolnośląskim i opolskim, posiadających najniższy udział klientów pomocy społecznej korzystających
ze świadczeń w ludności województw w Polsce) 21.
Odsetek mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2014 roku
w poszczególnych powiatach i gminach Małopolski różni się od średniej dla województwa.
Najkorzystniejsza sytuacja pod tym względem miała miejsce w Krakowie (3,5% ogółu mieszkańców)
oraz powiecie krakowskim (4,3%), wielickim (4,6%) i olkuskim (4,9%). Natomiast najmniej
korzystnymi wskaźnikami charakteryzowały się powiaty: gorlicki (13,5%), nowosądecki (13,4%)
i limanowski (13,0%)22.

21

Analiza oparta o sprawozdanie MPiPS-03
Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane ze sprawozdania
MPiPS-03 dla PCPR i MOPS w Krakowie.

22

20

Mapa 2: Udział osób w rodzinach świadczeniobiorców pomocy społecznej w liczbie ludności
w Małopolsce w 2014 r.

Odsetek liczby osób w rodzinach świadczeniobiorców w liczbie ludności danego powiatu (rzeczywista
liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną, świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych
i własnych bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania).
Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
– Etap I” na podstawie danych sprawozdania Ocena zasobów pomocy społecznej i sprawozdania MPiPS-03 oraz danych
Urzędu GUS, BDL.

III.3.2. Powody korzystania z pomocy społecznej

Od wielu lat dominującą przesłanką udzielania pomocy społecznej jest ubóstwo – w roku 2014
problem ten dotyczył prawie 61,6% ogółu klientów pomocy społecznej w Małopolsce. Oprócz
ubóstwa można wyróżnić inne problemy, które w ciągu ostatnich lat są dominujące w naszym
regionie: bezrobocie (45% ogółu klientów pomocy społecznej), długotrwała choroba (36,4%),
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (33,7%) oraz niepełnosprawność (30,7%).
Pozostałe przyczyny przyznawania pomocy występują rzadziej lub w ogóle23.
Analizując powody udzielania pomocy społecznej obserwowalne są pewne tendencje. Obserwujemy
wzrost (po okresie spadkowym) odsetka klientów pomocy społecznej, którzy otrzymują wsparcie
z tytułu ubóstwa, bezrobocia i długotrwałej choroby. Z kolei odsetek klientów pomocy społecznej,
którzy otrzymują wsparcie z powodu niepełnosprawności, bezradności w spawach opiekuńczo23

Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje z miasta Krakowa
pozyskane ze sprawozdania MPiPS-03.
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wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego od lat utrzymuje się na podobnym
poziomie24.

Wykres 12: Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Małopolsce w latach 2007-2014
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Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z danej przyczyny w ogólnej liczbie
klientów (l. osób w rodzinach świadczeniobiorców). Podane wartości nie sumują się do 100%,
ponieważ sytuację wielu osób charakteryzuje występowanie kilku problemów jednocześnie.
Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
– Etap I” na podstawie danych sprawozdania MPiPS-03 za lata: 2007 – 2014.

III.3.3. Typy rodzin objętych pomocą społeczną 25

Coroczne sprawozdania z udzielonych świadczeń pomocy społecznej (MPiPS-03) pozwalają na
określenie skali przyznawania pomocy społecznej rodzinom z dziećmi.
Jak pokazuje poniższy wykres, zarówno w województwie małopolskim, jak i w skali kraju spada udział
rodzin z dziećmi w ogóle rodzin, którym przyznana była pomoc społeczna. W Małopolsce odsetek ten
w 2014 r. wyniósł 39,2%, podczas gdy w 2007 r. było to prawie 48%. Natomiast udział rodzin
niepełnych w ogóle rodzin z dziećmi, którym przyznawana była pomoc społeczna utrzymuje się na
względnie stałym poziomie i w 2014 r. wyniósł 26,3%.

24
25

Analiza oparta o sprawozdania MPiPS-03.
Opracowanie na podstawie: Sprawozdania MPIPS-03 2007-2014
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Wykres 13: Udział rodzin z dziećmi w ogóle rodzin objętych pomocą społeczną i udział rodzin
niepełnych w ogóle rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną w Małopolsce i Polsce w latach
2007-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań MPiPS-03 2007-2014

Opisując strukturę rodzin z dziećmi, którym przyznawana była pomoc społeczna zauważyć należy,
że zdecydowaną większość rodzin stanowiły te posiadające 1 i 2 dzieci – w 2014 r. łącznie ponad 62%
wszystkich rodzin z dziećmi objętych pomocą. Rodzin z 3 dzieci objętych pomocą w było niecałe 21%
(w stosunku do wszystkich rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną), rodzin z 4 dzieci 10%, rodzin
z 5 dzieci nieco mniej niż 4%, a rodzin z 6 oraz 7 i więcej dzieci – nieco ponad 1%.
Jak wynika ze sprawozdania MPiPS-03 za 2014 r. rodziny wielodzietne ( 3+) stanowiły w Małopolsce
w 2014 r. ponad jedną trzecią ogółu rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną. Ze wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej skorzystało ponad 39 tys. rodzin z dziećmi, w tym ponad 14,8
tys. rodzin 3+. Oznacza to, że co piąta rodzina wielodzietna w regionie była klientem pomocy
społecznej (21% rodzin wielodzietnych w regionie), a rodziny takie stanowiły ponad jedną trzecią
ogółu rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną. Najwięcej rodzin 3+ w systemie pomocy
społecznej to rodziny z trójką dzieci (prawie 8,2 tys.). Wśród rodzin 3+ korzystających z systemu
pomocy społecznej 15,6% (2,3 tys.) stanowiły rodziny niepełne, czyli samotne matki lub ojcowie
wychowujący dzieci.
Powiatami o najwyższym udziale rodzin 3+ objętych pomocą społeczną w ogólnej liczbie rodzin
z dziećmi objętych pomocą były: nowotarski (53,4%), tarnowski (47,7%), suski (47,5%) i myślenicki
(45,4%). Z kolei najniższy udział rodzin 3+ objętych pomocą w liczbie wszystkich rodzin z dziećmi
objętych pomocą charakteryzował miasta: Kraków (18,6%) i Tarnów (24,8%) oraz powiaty:
chrzanowski (22,6%) i oświęcimski (24,6%).
23

Na przestrzeni lat 2007-2014 zauważyć można tendencję zwiększania się udziału rodzin z 1 i 2 dzieci,
a zmniejszania się udziału rodzin wielodzietnych (z 3 i więcej dzieci) w ogóle rodzin korzystających
z pomocy społecznej – choć jak wskazuje poniższy wykres, od opisywanej tendencji zdarzają się
wyjątki.

Wykres 14: Udział rodzin z poszczególną liczbą dzieci w ogóle rodzin z dziećmi korzystających
z pomocy społecznej w Małopolsce w latach 2007-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań MPiPS-03 2007-2014

III.3.4. Wybrane usługi pomocy społecznej i systemu wspierania rodziny

Aby zapewnić adekwatne i dostępne wsparcie mieszkańcom, w tym rodzinom, gdy przeżywają one
trudności i problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rozwijane są usługi
pomocy społecznej i systemu wspierania rodziny pomagające w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych i rodzinnych.

Poradnictwo specjalistyczne
Osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych, pomoc społeczna zobowiązana jest świadczyć poradnictwo specjalistyczne,
w tym poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne.
Według danych wykazanych w sprawozdaniu „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa
małopolskiego” (OZPS) w 2014 roku na terenie województwa funkcjonowało łącznie
29 podstawowych jednostek specjalistycznego poradnictwa prowadzonych zarówno przez gminy,
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jak i powiaty26. Tego rodzaju jednostki zlokalizowane były na terenie 14 z 22 małopolskich powiatów.
Najwięcej JSP (po 4) funkcjonowało na terenie powiatu krakowskiego oraz w Krakowie, natomiast
po 3 JSP funkcjonowało w powiatach: olkuskim, wadowickim i wielickim. Po 2 JSP w 2014 r. były
w trzech powiatach: chrzanowskim, tarnowskim oraz w Tarnowie, natomiast po 1 JSP było
w powiatach: gorlickim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, proszowickim oraz suskim.
W pozostałych powiatach nie wykazano tego typu jednostek (tj. w powiatach: bocheńskim, brzeskim,
dąbrowskim, limanowskim, miechowskim, oświęcimskim, tatrzańskim oraz Nowym Sączu). Łącznie
w regionie skorzystało ze wsparcia takich placówek 7 859 osób (najwięcej w miastach powiatowych
regionu: Krakowie – 1 730 osób i w Tarnowie – 1 637 osób oraz powiecie chrzanowskim – 1 093
osób).
Wykazywane zostały także dodatkowe placówki specjalistycznego poradnictwa.27 W sumie wskazano
57 takich jednostek na terenie 18 z 22 powiatów. Najczęściej opisywano je jako: punkty
informacyjne, konsultacyjne oraz udzielające wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz punkty
konsultacyjne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu lub narkotyków.
W formularzu opisano jako jednostki specjalistycznego poradnictwa również: punkt konsultacyjnoterapeutyczny dla osób niepełnosprawnych lub, bardziej ogólnie nazywane, centrum wspierania
rodziny, czy po prostu punkty konsultacyjne. Spośród 57 takich placówek 51 było prowadzonych
przez gminy, a 6 było prowadzonych przez powiaty. Najwięcej z nich było w powiatach: bocheńskim
(7 punktów) oraz tarnowskim i krakowskim (po 6 punktów). Z kolei 5 jednostek konsultacyjnych było
w powiecie myślenickim, 4 takie jednostki były w powiecie limanowskim, a po 3 takie jednostki
w powiatach: miechowskim, nowosądeckim, nowotarskim, oświęcimskim, i wadowickim. Po 2 lub po
1 takim punkcie było w powiatach: brzeskim, chrzanowskim, gorlickim, olkuskim, proszowickim,
tatrzańskim, wielickim oraz w Tarnowie. W przypadku 4 powiatów nie wykazano żadnego
z wymienionych powyżej rodzajów jednostek specjalistycznego poradnictwa (tj. powiaty: dąbrowski,
suski oraz miasta: Kraków i Nowy Sącz). W 2014 roku ze wsparcia opisanych jednostek skorzystało
9 793 osób28. Najwięcej korzystających zanotowano w powiatach: krakowskim (3 257 osób),
myślenickim (1 593 osób), bocheńskim (816 osób), miechowskim (802 osób) i gorlickim (553 osób).
Z kolei najmniejsza liczba korzystających z tego typu wsparcia była w powiatach: brzeskim
(14 korzystających), proszowickim (57 korzystających), nowotarskim (71 korzystających)
oraz nowosądeckim (84 korzystających)29.
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Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone dane z raportu: Ocena zasobów
pomocy społecznej w Krakowie za rok 2014, MOPS w Krakowie, Kraków 2015.
27
Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone dane z raportu: Ocena zasobów
pomocy społecznej w Krakowie za rok 2014, MOPS w Krakowie, Kraków 2015.
28
Brak danych dla gminy Czernichów.
29
Ocena zasobów pomocy społecznej w Krakowie za rok 2014, MOPS w Krakowie, Kraków 2015.
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Mapa 3: Jednostki specjalistycznego poradnictwa w Małopolsce w 2014 r.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2014, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I, Kraków 2015”

Asystent rodziny
Inną formą wsparcia rodziny przeżywającej trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych jest objęcie, na wniosek pracownika socjalnego, wsparciem asystenta rodziny.
Zawód asystenta rodziny ma umocowanie prawne w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Według danych OZPS w 2014 r. w małopolskich ośrodkach pomocy społecznej pomoc w opiece
i wychowaniu dziecka prowadzona była przez 248 asystentów rodziny (o 22 więcej niż przed rokiem),
w 157 gminach. Oferowali oni wspieracie 2 418 rodzinom (zgodnie z zapisami ustawy asystent
rodziny może objąć wsparciem jednocześnie do 20 rodzin). W porównaniu do roku 2013 zmniejszyła
się liczba gmin, które nie oferowały wsparcia asystenta rodziny - o 14 jednostek. Asystenci rodziny
funkcjonowali we wszystkich gminach powiatów: chrzanowskiego, limanowskim, olkuskiego,
oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego i wielickiego. Najwięcej asystentów rodziny
zatrudniano w gminach na terenie powiatu krakowskiego (25 asystentów), a najmniej w powiecie
tatrzańskim (4 asystentów rodziny). W pozostałych powiatach zatrudnionych było od 6 (p. dąbrowski)
do 15 (p. nowotarski) asystentów rodziny. Z kolei w miastach na prawach powiatu zatrudniano
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w 2014 r.: w Krakowie – 17 asystentów, w Tarnowie – 12, a w Nowym Sączu – 430. Nadal jednak 25
małopolskich gmin nie oferuje rodzinom usług asystenta.

Mapa 4: Asystenci rodziny w Małopolsce w 2014 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych sprawozdania Ocena
zasobów pomocy społecznej za 2014 r. i Oceny zasobów pomocy społecznej w Krakowie za rok 2014.

Rodziny wspierające
W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych rodzina może także zostać objęta pomocą innej rodziny – tzw. rodziny wspierającej,
która pomaga w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego,
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Na podstawie danych sprawozdania OZPS oraz Sprawozdania z wykonania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, stan na 31 grudnia 2014 r. dla miasta Krakowa.
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czy kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Jednak takie wsparcie w 2014 r. nie
było oferowane małopolskim rodzinom w żadnej z gmin31.

Placówki wsparcia dziennego
Według danych OZPS w województwie małopolskim w 2014 roku funkcjonowały 124 placówki
wsparcia dziennego (PWD) prowadzone przez pomoc społeczną lub na jej zlecenie z łączną liczbą
5 128 miejsc, z których w ciągu roku skorzystało 6 436 dzieci32. Najwięcej PWD (33 placówki)
zlokalizowanych było w Krakowie, z kolei 16 placówek funkcjonowało w powiecie tarnowskim, a 13
– w wielickim. 9 placówek zlokalizowanych było w Tarnowie. Na terenie pozostałych powiatów było
od 1 (3 powiaty) do 6 PWD (powiat gorlicki). Na terenie 2 powiatów: miechowskiego i Nowego Sącza
w 2014 roku rodziny nie miały dostępu do wsparcia w postaci PWD. Natomiast patrząc na dostępność
PWD z perspektywy gmin, zauważymy, że taka forma wsparcia rodziny nie była prowadzona w 132
z nich.
Mapa 5: Placówki wsparcia dziennego w Małopolsce w 2014 r.
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Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych GUS
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Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za 2014 r.
Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w
Krakowie.
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Z kolei według danych GUS – obejmujących także placówki wsparcia dziennego funkcjonujące poza
systemem pomocy społecznej – w 2014 r. w Małopolsce funkcjonowało 227 PWD w 79 gminach,
co oznacza, że w 103 gminach nie funkcjonowały placówki wsparcia dziennego.

Mieszkania chronione
Kolejną formą pomocy dzieciom i młodzieży jest pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich
wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą
w usamodzielnianiu są między innymi mieszkania chronione.
W wyniku rozpoznania przeprowadzonego w 2014 r. w badaniu zrealizowanym przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pt. „Mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę
zastępczą w Małopolsce. Analiza dostępnej oferty oraz zapotrzebowania”33 w Małopolsce
stwierdzono funkcjonowanie co najmniej 29 mieszkań chronionych dla osób opuszczających pieczę
zastępczą. Wśród zweryfikowanych mieszkań chronionych było 14 mieszkań o charakterze
ponadgminnym oraz 15 o charakterze lokalnym. Dodatkowo jedno z miast posiadało mieszkanie
chronione, którego funkcjonowanie zostało tymczasowo wstrzymane m.in. ze względu na planowany
remont lokalu. Zidentyfikowane i dostępne w momencie badania mieszkania znajdują się na terenie
16 powiatów.
Spośród 29 zidentyfikowanych mieszkań w okresie realizacji badania zamieszkanych było
15 (na terenie 11 powiatów).
Powiatami, w których w trakcie realizacji badania nie było dostępnych mieszkań chronionych dla
byłych wychowanków pieczy zastępczej były: krakowski, miechowski, Nowy Sącz (działalność
wstrzymana), nowotarski, tarnowski, wielicki.
11 z mieszkań gminnych (zlokalizowanych w mniejszych miastach i gminach wiejskich) nie było
zamieszkanych, a w części z nich nigdy nie było usamodzielnianego wychowanka pieczy zastępczej.
3 zamieszkane mieszkania o charakterze lokalnym znajdowały się w powiatach grodzkich (Kraków
i Tarnów). Informacje o zasięgu poszczególnych mieszkań chronionych przedstawia poniższa mapa.
Należy mieć na uwadze, że mieszkania o zasięgu ponadgminnym przeważnie zlokalizowane są
w miastach powiatowych.

33

Badanie było realizowane od lipca do grudnia 2014 r., przy czym jego część terenowa była prowadzona od sierpnia do
października 2014 r.
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Mapa 6: Zasięg funkcjonowania mieszkań chronionych dla usamodzielnianej młodzieży
opuszczającej pieczę zastępczą

* Mieszkanie chronione ponadgminne prowadzone przez PCPR w Nowym Sączu zlokalizowane jest
w Nowym Sączu
Źródło: „Mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą w Małopolsce. Analiza dostępnej oferty oraz
zapotrzebowania”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków, 2014 r.

Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i
rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi
psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji
kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej
udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb –
poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.
Zgodnie ze zgromadzonymi w formularzu OZPS danymi w województwie małopolskim w 2014 roku
funkcjonowało 12 ośrodków interwencji kryzysowej w 9 powiatach i 3 miastach na prawach powiatu.
Jednocześnie jednostki te dysponowały łącznie 106 miejscami pobytu, a z ich pomocy skorzystało
w ciągu 2014 roku 10 086 osób (w tym 4 385 osób w Krakowie, 2 415 – w Nowym Sączu, a 1 020 –
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w powiecie oświęcimskim)34. Mieszkańcy 10 powiatów na swoim terenie nie mieli dostępu do usług
ośrodka interwencji kryzysowej – powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski,
miechowski, nowosądecki, olkuski, proszowicki i wielicki.
Mapa 7: Ośrodki interwencji kryzysowej w Małopolsce w 2014 r.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2014, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I, Kraków 2015”

III.4. OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI DO LAT 335
Żłobki i kluby dziecięce
Łączna liczba miejsc w 2014 roku w 185 funkcjonujących żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach
dziecięcych (kluby dziecięce to nowa forma opieki nad dziećmi, w zasobach statystyki publicznej
ujmowana od 2012 roku) wyniosła 6 099. Liczba dzieci w wieku do 3 lat (bez trzylatków) w tym czasie
wyniosła 104 210, natomiast odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych
w Małopolsce wyniósł 5,2% (10,7% w miastach i zaledwie 0,7% na wsi). Wskaźnik ten w 2014 r. był
nieco niższy, niż średnia krajowa wynosząca 5,9%. Małopolska ze wskaźnikiem 5,2% znalazła się
dopiero na 11 miejscu w Polsce. Najwyżej w rankingu znalazło się województwo dolnośląskie ze
wskaźnikiem opieki nad dziećmi do lat 3 – 10% oraz opolskie – wskaźnik 9,7%, najniżej województwo
34

Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w
Krakowie.
35
Opracowanie na podstawie: dane GUS – www.stat.gov.pl

31

warmińsko – mazurskie oraz lubelskie – po 3,8%. Przy czym liczba żłobków, oddziałów żłobkowych
i klubów dziecięcych w Małopolsce zwiększyła się w ciągu roku o 62 placówki - ze 123 w 2013 r.,
a odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych wzrósł o 0,9 punktu procentowego
(z 4,3% w 2013 r.).

III.5. STAN PIECZY ZASTĘPCZEJ I ADOPCJI W MAŁOPOLSCE
Według danych Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Ministerstwa Sprawiedliwości od 2007
roku do sądów w Polsce rokrocznie wpływa ponad 40 tys. spraw o pozbawienie, ograniczenie
lub zawieszenie władzy rodzicielskiej. Biorąc pod uwagę tendencje demograficzne wskazujące
na znaczący spadek liczby rodzących się dzieci można uznać, iż sądy częściej angażowane są w sprawy
rodzin z dziećmi. Wskazywać to może również na rosnącą świadomość konieczności ingerencji
w rodzinę w obliczu zagrożenia dobra dziecka.
W 2014 roku w 25 206 wypadkach sądy orzekły: ograniczenie (14 380 spraw), pozbawienie
(10 236 spraw) lub zawieszenie (590 spraw) władzy rodzicielskiej. Patrząc na ewidencję spraw
w poprzednich latach, można odnotować, iż wzrasta liczba spraw, które kończą się orzeczeniem
pozbawienia władzy rodzicielskiej, natomiast liczba spraw, gdzie jest ona ograniczona ma tendencje
spadkową. W porównaniu do sytuacji w 2007 r., znacząco zmienił się stosunek liczby orzeczeń
– w 2014 r. orzeczeniem pozbawienia władzy rodzicielskiej kończy się 41% spraw, podczas gdy 7 lat
temu było to około 27,0%.
Wykres 15: Ewidencja spraw w polskich sądach o pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy
rodzicielskiej w latach 2007-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości, Wydziału
Statystycznej
Informacji
Zarządczej
Ministerstwa
Sprawiedliwości
(https://isws.ms.gov.pl/pl/bazastatystyczna/opracowania-wieloletnie/)

W przypadkach braku możliwości sprawowania opieki nad dziećmi i ich wychowywania przez
rodziców biologicznych (również z wymienionych powodów) organizowane jest wsparcie realizowane
poprzez system tzw. pieczy zastępczej. Piecza ta przybiera dwie formy – rodzinną oraz
instytucjonalną. Z danych na 31.12.2014 r. wynika, iż w jednej bądź drugiej formie pieczy zastępczej
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przebywało łącznie 4 530 dzieci i młodzieży, przy czym dwie trzecie z nich (3 201 dzieci) przebywało
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka36.

III.5.1. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

RODZINY ZASTĘPCZE37
W myśl ustawy38 rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową
opiekę i wychowanie, w szczególności:


traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;



zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;



zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;



zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;



zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;



zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;



umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

31 grudnia 2014 r. w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało:


1 360 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 1 760 dzieci;



666 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 894 dzieci;



154 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 374 dzieci;



26 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 173 dzieci.

36

Analiza oparta o Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i
sytemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.

37

Analiza oparta o Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i
sytemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.
38
Art. 93, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Wykres 16: Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych w Małopolsce w latach
2007-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za lata 2007 - 2011 oraz Sprawozdania rzeczowofinansowego z realizacji ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, stan na 31 grudnia: 2012 r., 2013 r. i 2014 r.

Znaczne różnice w podanych wartościach pomiędzy rokiem 2011 oraz 2012 wynikają ze zmiany od
roku 2012 sposobu przygotowywania sprawozdań z narastającego do wartości na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego.
Pierwsze trzy typy rodzin zastępczych funkcjonowały w każdym powiecie Małopolski, natomiast
prawie połowa małopolskich powiatów (10 z 22) nie posiadała na swoim terenie rodzinnego domu
dziecka.
Najwięcej rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem pod koniec roku 2014 funkcjonowało
w Krakowie (304 rodziny), a następnie w powiatach: oświęcimskim (95), krakowskim (88), olkuskim
(87), chrzanowskim (81) i nowotarskim (71). W pozostałych powiatach funkcjonowało od 15 (powiat
proszowicki) do 68 (powiaty: bocheński) rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem.
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Mapa 8: Rodzinna piecza zastępcza w Małopolsce w 2014 r.

Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
– Etap I” na podstawie danych ze Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.

W przypadku rodzin zastępczych niezawodowych najwięcej z nich funkcjonowało w Krakowie
(113 rodzin), a następnie w powiatach: nowosądeckim (50), oświęcimskim (49), wadowickim (46)
i nowotarskim (43). Ponadto w powiatach: krakowskim i tarnowskim funkcjonowało po 38 takich
rodzin. Natomiast w pozostałych powiatach funkcjonowało od 7 (powiat proszowicki) do 32 (powiat
chrzanowski) rodzin zastępczych niezawodowych.
W 2014 r. (w porównaniu do 2012 r.) możemy obserwować zmniejszenie się liczby rodzin
zastępczych. Jednocześnie obserwowany był wzrost liczby zawodowych rodzin zastępczych, przy
równoczesnym spadku liczby rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych. Może to
wskazywać na coraz większą aktywność powiatów w zakresie rozwoju systemu pieczy zastępczej
zmierzającej do jej profesjonalizacji.

Wykres 17: Liczba małopolskich rodzin zastępczych wg. ich typu w Małopolsce w latach 2012-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji ustawy o wspieraniu i systemie
pieczy zastępcze , stan na 31 grudnia 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r.

Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej39
Z roku na rok ubywa dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, zwłaszcza w rodzinach zastępczych
spokrewnionych i niespokrewnionych.

Wykres 18: Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wg. typu rodziny
w Małopolsce w latach 2012-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji ustawy o wspieraniu i systemie
pieczy zastępcze , stan na 31 grudnia 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r.

Pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w założeniu powinien być czasowy, jednakże większość
dzieci i młodzieży będących pod opieką w rodzinnej pieczy zastępczej na koniec 2014 r., przebywała
w pieczy powyżej 3 lat – jest to 2 087 osób (65,2%), natomiast do roku przebywało poza rodziną
13,3% dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy.
39

Analiza oparta o Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i
sytemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.
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Tabela 2: Okres przebywania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w Małopolsce, stan na 31 grudnia
2014 r.
powyżej
3 do 6
miesięcy

do 3
miesięcy
Rodziny
zastępcze
spokrewnione
Rodziny
zastępcze
niezawodowe
Rodziny
zastępcze
zawodowe
Rodzinne domy
dziecka
Łącznie

powyżej
6 do 12
miesięcy

powyżej
1 roku do
2 lat

powyżej
2 lat do
3 lat

powyżej
3 lat

Łącznie

36
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83

175

198

1 207

1 760
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85
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894
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132

192

376

313

2 087

3 201

Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych ze Sprawozdania
rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie
małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.

Najliczniejszą grupę w rodzinnej pieczy zastępczej pod koniec 2014 r. stanowiły dzieci w przedziale
wiekowym 7-13 lat – 36,1% (1 155 dzieci). Kolejną pod względem liczebności grupą była młodzież
z przedziału 14-17 lat, stanowiąca 31,5% ogółu (1 008 dzieci).
Wykres 19: Wiek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w Małopolsce w 2014 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych ze Sprawozdania
rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie
małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.

Pod koniec grudnia 2014 r. w rodzinnej pieczy zastępczej znajdowało się także 6 dzieci
cudzoziemców i 26 małoletnich matek.
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Sytuacja rodzinna dzieci i młodzieży w rodzinnej pieczy zastępczej:
Biorąc pod uwagę przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, można wskazać na
dwa główne powody: uzależnienia rodziców – 34,3% oraz bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych – 28,4%. 14,6% dzieci znajduje się w pieczy zastępczej ze względu na bycie
półsierotą, bądź sierotą, a kolejnych 4,2% – z powodu tzw. eurosieroctwa (wyjazd zarobkowy
rodzica/rodziców za granicę).
Wykres 20: Powody umieszczenia dzieci w pieczy rodzinnej zastępczej 2014 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych ze Sprawozdania
rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie
małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.

W wypadku współwystępowania kilku przyczyn, uwzględniany jest czynnik o największym wpływie.

Usamodzielnianie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej:
Najczęstszym powodem opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r. przez osoby
niepełnoletnie był powrót do rodziny naturalnej – w przypadku 35,7% dzieci sytuacja rodziny uległa
poprawie na tyle, iż dziecko mogło wrócić do domu. Z kolei przysposobionych zostało 40 dzieci
przebywających ostatnio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Niestety co piąte
dziecko do 18 roku życia zostało skierowane do innej rodziny zastępczej czy rodzinnego domu
dziecka, co dziesiąte – do placówki opiekuńczo-wychowawczej (instytucjonalnej pieczy zastępczej).
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Z grupy osób pełnoletnich, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą, większość (81 osób – 65,3%)
założyła własne gospodarstwa domowe.

Tabela 3: Powody opuszczenia przez dzieci rodzinnej pieczy zastępczej w Małopolsce w 2014 r.
ogółem

do 18 r. ż.

powyżej 18 r.ż.

Powód

liczba

%

liczba

%

liczba

%
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14

11,3%
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych ze Sprawozdania
rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stan na 31 grudnia
2014 r.

Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej40
Na terenie Małopolski w 20 powiatach na organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (ORPZ)
wyznaczono powiatowe centrum pomocy rodzinie, w przypadku miasta Nowy Sącz została
wyznaczona jednostka organizacyjna miasta Nowy Sącz, tj. Ośrodek Wspierania i Terapii Rodzin.
Z kolei w powiecie tatrzańskim zostało nim Centrum Wspierana Dziecka i Rodziny.
Z badania stanu pieczy zastępczej przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie we wrześniu 2013 r.41 wśród organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej wynika, że
wszystkie ankietowane jednostki posiadały 3-letni program rozwoju pieczy zastępczej. Przy czym
Gmina Miejska Kraków przyjęła program pod koniec 2013 r. Wszystkie powiaty zatrudniają
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej dostosowali
także zatrudnienie do zapisów ustawowych – zwiększając tym samym wsparcie merytoryczne dla
rodzinnej pieczy zastępczej. W zdecydowanej większości powiatów zachowana była ustawowa liczba
30 rodzin, z którymi współpracuje koordynator.

40
41

Analiza oparta o badanie stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.
Badanie stanu pieczy zastępczej przeprowadzone przez ROPS w Krakowie w 2013 r. obejmowało dane za 2012 i 2013 r.
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Wykres 21: Liczba koordynatorów pieczy zastępczej oraz rodzin, z którymi współpracują
w Małopolsce
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo finansowych z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej, stan na 31 grudnia 2012 r., 2023 r. i 2014 r. oraz badania pieczy zastępczej w Małopolsce
przeprowadzonego przez ROPS w Krakowie

Z badania wynika, że nie we wszystkich powiatach Małopolski zatrudnieni są specjaliści (psycholog,
pedagog, prawnik), wspierający koordynatorów w pracy z rodzinami zastępczymi. W 2013 r.
zatrudniano 50 takich specjalistów. W większości przypadków była to umowa zlecenie na kilka godzin
tygodniowo. Najliczniej specjalistów zatrudniają duże samorządy np. miasto Kraków, Nowy Sącz,
Tarnów. Deficyty można zauważyć szczególnie w mniejszych społecznościach.
Badając stan pieczy zastępczej za szczególnie ważne należy uznać przyczyny stojące
za rozwiązywaniem rodzin zastępczych. Z badania przeprowadzonego w 2013 r. wynika, iż w roku
2012 rozwiązano 193 rodziny zastępcze, z tego 129 przypadków dotyczyło rodzin zastępczych
spokrewnionych, 60 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 4 rodzin zastępczych zawodowych42.
Wśród najczęściej wskazywanych powodów rozwiązania rodzin zastępczych spokrewnionych
i niezawodowych podawano:
- powrót dziecka do rodziny biologicznej,
- usamodzielnienie podopiecznego,
- umieszczenie podopiecznego w pieczy instytucjonalnej,
- przeniesienie podopiecznego do innej rodziny zastępczej,
- przysposobienie podopiecznego,
- pogorszenie stanu zdrowia opiekuna,
- zgon opiekuna,
- nieprawidłowości w rodzinie,
- niewydolność opiekuńczo-wychowawcza,
42

Brak danych dla miasta Nowego Sącza

40

- rezygnacja opiekunów.
Najrzadziej rozwiązywane są rodziny zawodowe. Do głównych przyczyn rozwiązania tych rodzin
należały rezygnacja z prowadzenia rodziny zastępczej i pogorszenie stanu zdrowia opiekuna.
W większości form rodzin zastępczych rozwiązanie rodziny spowodowane było powrotem dziecka do
rodziny biologicznej, co świadczy o wypełnieniu swojej funkcji przez daną rodzinę, która z założenia
ma stanowić czasowe miejsce pobytu. W dwóch przypadkach jednym z wymienianych powodów
podano rezygnację rodziny.
Badane powiaty wypowiedziały się również w kwestii przyczyn, które w ich opinii stanowią główny
powód rozwiązania rodziny zastępczej. Ankietowani najczęściej wskazywali 2 przyczyny:
- niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, wskazująca na zbyt niskie kompetencje wychowawcze
rodzica zastępczego,
- problemy opiekuńczo-wychowawcze z dzieckiem, co wskazywać może na to, że bagaż doświadczeń i
obciążeń, jakie posiada dane dziecko przerasta możliwości danego opiekuna.
Ponadto wskazywano na problemy typu zaburzenia zachowania i emocji oraz uzależnienie
od alkoholu lub zaniedbanie potrzeb dziecka.
Wyniki badań wskazują na niegasnącą potrzebę podnoszenia kompetencji rodziców zastępczych oraz
na rosnące potrzeby w zakresie specjalistycznego wspierania rodziców zastępczych przez kadrę ORPZ,
ale również na konieczność częstszych spotkań koordynatora z rodziną zastępczą, celem uchwycenia
problemów, z jakimi boryka się rodzina.
Zadaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest pozyskiwanie kandydatów
na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz prowadzenie szkoleń
dla kandydatów w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo. Z badania
przeprowadzonego przez ROPS w Krakowie we wrześniu 2013 r. wśród organizatorów rodzinnej
pieczy zastępczej wynika, że na 22 powiaty tylko w trzech (m. Kraków, m. Nowy Sącz, m. Tarnów)
przygotowano autorski program szkoleniowy. W ponad połowie powiatów (13) szkolenia
kandydatów na rodziców zastępczych prowadzą podmioty zewnętrzne. W 8 powiatach pracownicy
posiadają uprawnienia trenerskie do programu szkoleniowego „Rodzina”, dla kandydatów na
rodziców zastępczych.
Pomimo realizowanych działań na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych oraz
wypełniania zadań w zakresie ich kwalifikowania w zdecydowanej większości powiatów występuje
deficyt osób, zgłaszających gotowość podjęcia się roli opiekuna zastępczego. Dostateczna liczba
kandydatów deklarowana była w powiecie brzeskim, tarnowskim, wadowickim, suskim, olkuskim,
proszowickim oraz w Nowym Sączu.
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Wykres 22: Zaspokojenie potrzeb Małopolski w zakresie liczby zgłaszających się kandydatów na
opiekunów zastępczych w 2013 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.

Jak wynika z badania w 2012 roku zostały przeszkolone 83 osoby, będące kandydatami na rodziny
zastępcze niezawodowe. Ponadto przeszkolono 57 kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz
4 osoby aspirujące do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. W szkoleniach wzięło udział także
15 osób mających podstawy do tego, aby zostać rodziną zastępczą dla osoby spokrewnionej.
Zgodnie z badaniem stanu pieczy zastępczej przeprowadzonym w 2013 r. najmniejsze
zainteresowanie wśród kandydatów w 2012 r. było przeszkoleniem na rodzinę zastępczą
specjalistyczną (2 kandydatów), na prowadzących rodzinny dom dziecka (4 kandydatów).
W związku ze znacznymi potrzebami dotyczącymi nowych kandydatów na rodziny zastępcze
zawodowe powiaty podejmują liczne działania zmierzające do ich pozyskania. Metodą najczęściej
stosowaną było zamieszczanie informacji na stronach internetowych (stosuje ją połowa
ankietowanych powiatów). Kolejnym sposobem na pozyskanie kandydatów było zamieszczanie
informacji w prasie (9 powiatów) oraz przygotowywanie plakatów i ulotek (8 powiatów). Ponadto
powiaty prowadziły akcje medialne, przekazywały informacje do lokalnych instytucji (np. komunikaty
o naborze kandydatów są ogłaszane przez księży podczas mszy), organizowały pikniki, konferencje,
akcje charytatywne, a także rozpowszechniały informacje za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook.
Wykres 23: Sposoby pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych w Małopolsce w 2012 r.
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W wyniku badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 roku ustalono, że podejmowane są
działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Najczęstszymi działaniami podejmowanymi
przez powiaty w tym zakresie była współpraca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym, ponadto umożliwianie podtrzymania kontaktu
z dzieckiem oraz udostępniania rodzicom naturalnym możliwości wsparcia specjalistycznego.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na ORPZ obowiązek wprowadzenia
szeroko zakrojonych działań wspierających rodziców zastępczych.
Wyniki badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce wskazują na to, że zdecydowana większość
powiatów oferuje opiekunom zastępczym szkolenia podnoszące ich kwalifikacje. ORPZ w swej ofercie
szkoleniowej w latach 2012 – 2013 najczęściej proponowały opiekunom zastępczym następującą
tematykę: „Dojrzewanie i seksualność dziecka”, „Jak radzić sobie z agresją dziecka”, „Opieka nad
niemowlęciem”, „Telewizja i Internet - wpływ na funkcjonowanie”, „Jak zachęcać i motywować
dziecko do nauki”, „Szkoła dla rodziców”, „Zapobieganie wypaleniu zawodowemu opiekunów”,
„Problematyka uzależnień”, „Efektywna komunikacja, problematyka uzależnień”. Tematyka szkoleń
dobierana była na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodzin zastępczych, ograniczona jednak była
możliwościami finansowymi.
Wykres 24: Organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych przez organizatorów rodzinnej pieczy
zastępczej w Małopolsce w 2013 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.

Zdecydowana większość powiatów oferuje rodzicom zastępczym udział w grupach wsparcia.
Wykres 25: Prowadzenie grup wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej przez organizatorów
rodzinnej pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.
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W zdecydowanie mniejszym zakresie na terenie poszczególnych powiatów organizowany był
wolontariat na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Taka forma wsparcia była oferowana w 2013 r. na
terenie połowy małopolskich powiatów. Jako najczęstszy powód nierealizowania tego typu oferty
ankietowani podają brak zainteresowania ze strony rodzin zastępczych lub brak zainteresowania
wśród potencjalnych wolontariuszy.
Większość (21 na 22 powiaty) prowadzi poradnictwo psychologiczne dla rodziców zastępczym,
13 powiatów prowadzi poradnictwo pedagogiczne, natomiast poradnictwo prawne prowadzone było
w 16 powiatach.
W mniejszym zakresie prowadzona była terapia, w tym indywidualna, rodzinna oraz grupowa dla
rodziców zastępczych. Wyniki badania wskazują, że prowadzenie terapii przez ORPZ oferowane było
przez 6 małopolskich powiatów, tj.: chrzanowski, nowotarski (rodzinna), limanowski, suski
(psychologiczna), olkuski, miasto Nowy Sącz (indywidualna i rodzinna).
Jednocześnie powiaty wskazały metody wykorzystywane w pracy z rodzinami zastępczymi. Wśród
nich 9 powiatów wskazało na rozmowy wspierające (metoda pracy z indywidualnym przypadkiem).
4 powiaty dodatkowo wskazały, iż stosują mediacje i zespoły interdyscyplinarne (miasto Kraków
i Nowy Sącz, powiaty wielicki, wadowicki). Powiat wadowicki wskazał, iż stosuje metodę Konferencji
Rodzinnej.
W wyniku badania stanu pieczy zastępczej określono obszary koniecznego wsparcia w podnoszeniu
kwalifikacji kadry ORPZ. Ankietowani posiadali możliwość zaznaczenia 5 obszarów tematycznych.
Poniższy wykres obrazuje wskazane zapotrzebowanie.
Wykres 26: Potrzeby szkoleniowe kadry organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Małopolsce
w 2013 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.
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III.5.2. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (POW) zapewniają dzieciom częściowo lub całkowicie
pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie oraz mają za zadanie zaspokojenie
ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych,
społecznych i religijnych. Ponadto rolą placówki jest umożliwienie dziecku podtrzymania kontaktu
z rodziną (o ile sąd nie zdecydował inaczej) oraz dołożenie starań na rzecz powrotu dziecka
do rodziny naturalnej. Dziecko skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej w świetle
przepisów prawa powinno mieć zapewnione odpowiednie wsparcie terapeutyczne, a także dostęp do
edukacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W obecnym stanie prawnym (od 2012 r.) można
wyróżnić, oprócz socjalizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych także: rodzinne,
specjalistyczno-terapeutyczne i interwencyjne. Placówka typu rodzinnego ma za zadanie
zagwarantować całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w różnym wieku, w tym dorastającym
i usamodzielniającym się. Placówka tego typu umożliwia także wspólne wychowanie i opiekę
licznemu rodzeństwu. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego
sprawuje natomiast opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności
z niepełnosprawnością, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych
i specjalistycznej terapii, czy wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych. Placówka tego
typu zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne,
logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do
życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia
rewalidacyjne. Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest zaś doraźna
opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności w przypadkach
wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Pobyt dziecka w placówce tego typu
nie może trwać dłużej niż 3 miesiące43.
Na koniec 2014 roku w Małopolsce, w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonowało
85 placówek opiekuńczo-wychowawczych (POW) oferujących łącznie 1 347 miejsc. Pod koniec roku
w placówkach przebywało 1 329 dzieci. Placówki takie zlokalizowane były we wszystkich powiatach
poza powiatem proszowickim. Najwięcej, bo 39 POW było zlokalizowanych w Krakowie, następny
w kolejności był Nowy Sącz z 6 POW. W 3 powiatach (krakowskim, nowosądeckim oraz w Tarnowie)
funkcjonowały po 4 POW, a w 4 powiatach (chrzanowskim, gorlickim, nowotarskim i oświęcimskim) –
po 3 placówki. W kolejnych 4 powiatach (miechowskim, olkuskim, tatrzańskim i wielickim)
zlokalizowane były po 2 POW, a w pozostałych ośmiu – po jednej44.
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Art. 93, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Na podstawie danych sprawozdania Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. i Oceny zasobów pomocy społecznej w
Krakowie za rok 2014
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Mapa 9: Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Małopolsce w 2014 r.

Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
– Etap I” na podstawie danych sprawozdania Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. i Oceny zasobów pomocy
społecznej w Krakowie za rok 2014.

W Małopolsce w 2014 r. funkcjonowały wszystkie 4 typy POW: socjalizacyjne, interwencyjne,
rodzinne i specjalistyczno-terapeutyczne. Ich liczebność pod koniec 2014 roku przedstawiała się
następująco:
•

56 placówek typu socjalizacyjnego,

•

19 placówek typu rodzinnego,

•

6 placówek typu interwencyjnego,

•

4 placówki typu specjalistyczno-terapeutycznego.

W 2014 r. prawie wszystkie powiaty regionu (poza trzema: nowotarskim, proszowickim i suskim)
dysponowały placówkami typu socjalizacyjnego. Łącznie w placówkach tych dostępnych było 989
miejsc. Najwięcej tego typu POW było w Krakowie (29), natomiast w większości, czyli dziesięciu
powiatach funkcjonowała jedna placówka typu socjalizacyjnego.
Placówki typu rodzinnego funkcjonowały już tylko w 9 powiatach: 6 w Krakowie, po 3 w Nowym
Sączu i powiecie nowotarskim, 2 w powiecie chrzanowskim, a po jednej w powiatach: krakowskim,
nowosądeckim, oświęcimskim, suskim i tatrzańskim. Łącznie dostępne były w nich 172 miejsca,
z których w ciągu roku skorzystało 179 dzieci i młodzieży.
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Placówki typu interwencyjnego funkcjonowały w 4 powiatach - 3 placówki w Krakowie oraz po jednej
w Nowym Sączu, Tarnowie oraz powiecie krakowskim. Łącznie dostępne w nich były 134 miejsca.
W 2014 r., w porównaniu do poprzedniego roku, wzrosła w regionie – do czterech – liczba placówek
specjalistyczno-terapeutycznych. Trzy z nich znajdowały się w Krakowie, jedna, dotychczas
funkcjonująca – w powiecie olkuskim. Łącznie w tego typu placówkach były dostępne 52 miejsca.

Wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej:
Na koniec grudnia 2014 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowywało się 1 329
dzieci i młodzieży. Można zauważyć, iż z roku na rok ubywa dzieci w instytucjonalnej pieczy
zastępczej.
Wykres 18: Liczba dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej w Małopolsce
w latach 2012-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji ustawy o wspieraniu i systemie
pieczy zastępcze, stan na 31 grudnia 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r.

Najliczniejszą grupę wśród małopolskich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
stanowiła młodzież w wieku 14-17 lat (na koniec grudnia 2014 r. – 55,7% wszystkich wychowanków
instytucjonalnej pieczy zastępczej). Drugą co do liczebności grupą były dzieci w wieku 7 – 13 lat
(26,5%).
Wiek wychowanków (zarówno placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak i rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka) wskazuje na to, że ponad połowa wychowanków pieczy zastępczej
powinna być objęta różnego rodzaju programami przygotowującymi do samodzielnego życia
po opuszczeniu placówki45.
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Analiza oparta o Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i
sytemu pieczy zastępczej , stan na 31 grudnia 2014 r.
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Wykres 27: Struktura
w Małopolsce w 2014 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w na podstawie danych Sprawozdania rzeczowofinansowego z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, stan na 31 grudnia
2014 r.

Pod względem okresu przybywania w instytucjonalnej pieczy zastępczej najliczniejszą grupą
w małopolskich placówkach byli wychowankowie, których pobyt trwa ponad 3 lata – 33,6%
wszystkich wychowanków przebywających w placówkach na koniec w 2014 r. Co dziesiąte dziecko
znalazło się tam prawdopodobnie po raz pierwszy (pobyt poniżej 3 miesięcy)46.

Wykres 28: Okres przebywania dzieci w małopolskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w Małopolsce w 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny
i sytemu pieczy zastępczej. w województwie małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.
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sytemu pieczy zastępczej, stan na 31 grudnia 2014 r.
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Sytuacja rodzinna dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej:
Dzieci umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z różnych powodów. Można
wskazać, iż istnieją dwie główne przyczyny, z powodu których dzieci z małopolskich rodzin zostały
skierowane do placówek: bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
(43,4%) oraz uzależnienie rodziców (36,1%). Półsieroctwo lub sieroctwo było bezpośrednim
powodem umieszczenia w placówce 6,3% wychowanków. Ponadto, w małopolskich placówkach
opiekuńczo-wychowawczych przebywało 6 dzieci cudzoziemców, a 9 dziewcząt przebywających
w placówkach same były matkami. Opisane wyżej trendy są zbliżone do sytuacji dotyczącej rodzinnej
pieczy47.

Wykres 29: Powody umieszczania dzieci w małopolskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
dane na koniec grudnia 2014 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w na podstawie danych Sprawozdania rzeczowo finansowego z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej w województwie
małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.

W wypadku współwystępowania kilku przyczyn, uwzględniany jest czynnik o największym wpływie.
Biorąc pod uwagę napływ dzieci i młodzieży do instytucjonalnej pieczy zastępczej w drugiej połowie
2014 r. odnotowujemy, iż większość z nich – 61,0% – bezpośrednio przed przybyciem do placówki
przebywała w rodzinie naturalnej. Niepokoić powinien fakt, iż 10,2% dzieci i młodzieży
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Analiza oparta o Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i
sytemu pieczy zastępczej, stan na 31 grudnia 2014 r.
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umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostało przeniesionych do placówki
z rodzinnej pieczy zastępczej i aż 25,0% z innej placówki48.
Powyższe dane uszczegóławia diagnoza trudności, jakie najczęściej pojawiają się w kontaktach
z rodzinami biologicznymi wychowanków. Diagnoza została dokonana w ramach badania
przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w 2013 roku.
W badaniu wzięły udział 42 placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym 38 typu socjalizacyjnego
i 4 typu interwencyjnego.

Wykres 30: Trudności pojawiające się najczęściej w kontaktach z rodziną biologiczną
wychowanków w placówce w Małopolsce w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.

Wśród trudności, z jakimi wychowawcy najczęściej borykają się w kontaktach z rodzinami
biologicznymi 15 placówek opiekuńczo-wychowawczych wskazało brak zainteresowania dziećmi i ich
problemami oraz uzależnienia, w tym zwłaszcza alkoholizm. Nie mniej ważnym utrudnieniem była
roszczeniowość rodziców biologicznych/ opiekunów względem placówki (problem zauważono
w 14 placówkach) oraz niska motywacja opiekunów do zmian i brak podejmowania aktywności
w celu odzyskania dziecka (13 wskazań). Na kolejnych miejscach znalazły się: podważanie autorytetu
dyrektora i wychowawców (7 wskazań), traktowanie pracowników placówki jako odbierających dzieci
(6 wskazań), niechęć i wrogość do pomocy instytucjonalnej (5), porzucenie dziecka (4), odległość
zamieszkania rodzica względem placówki opiekuńczo-wychowawczej i kłamstwa w kontakcie z jej
kadrą (odpowiednio po 3 wskazania). Wśród najrzadziej wymienianych trudności (po 1-2 wskazania)
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Analiza oparta o Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i
sytemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.
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pojawiły się następujące problemy: nieporadność życiowa i zawodowa, labilność w kontaktach
z dziećmi, nieuregulowana sytuacja prawna dzieci, upośledzenie umysłowe rodzica i względnie inna
choroba, brak autorytetu rodziców u dzieci, konflikty dzieci z rodzicami, nieodpowiedni partnerzy
mający demoralizujący wpływ, prostytucja rodzica, kolizja z prawem, wykorzystywanie instytucji
wspierających rodzinę, beztroska rodziców, pouczanie wychowawców, brak wiary w możliwość
powrotu dziecka do domu rodzinnego, brak konsekwencji w wychowaniu dzieci, agresja słowna
i werbalna rodziców, niekonsekwencja w dawanym dzieciom obietnicom, brak środków
finansowych49.
Diagnozę powyższą uzupełnia zestawienie potrzeb szkoleniowych kadr placówek opiekuńczowychowawczych w zakresie pracy z rodziną biologiczną wychowanka. Na 42 badane placówki
36 wskazało potrzebę doskonalenia kompetencji w zakresie wzbudzania i rozwijania motywacji
do zmiany w rodzinie dziecka umieszczonego w placówce. Jednocześnie 29 placówek wykazało
potrzebę doskonalenia w zakresie poprawy kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, trening
umiejętności wychowawczych rodziców dzieci umieszczonych w tychże placówkach. Jednocześnie
14 placówek wykazało potrzebę szkolenia w zakresie badania sytuacji rodzinnej dziecka – wykonania
genogramu dziecka. Natomiast aż 40 z 42 badanych placówek wykazało potrzebę przeprowadzania
spotkań konsultacyjno – wspierających, poruszających najbardziej palące problemy wychowawcze.
Placówki wskazały potrzebę zorganizowania forum wymiany doświadczeń i problemów,
aby w oparciu o doświadczenia innych wychowawców, wypracować bardziej skuteczne rozwiązania
pojawiających się problemów. Potrzeba tego rodzaju wsparcia jest tym bardziej zasadna, że na
42 badane placówki 27 zgłosiło problem wypalenia zawodowego wśród kadry. Należy dodać,
iż 21 placówek już w 2013 r. stosowało superwizję w codziennej pracy, w celu skuteczniejszego
rozwiązywania problemów50.
Wśród zbadanych w 2013 r. 42 placówek opiekuńczo – wychowawczych w województwie
małopolskim, aż 38 wskazało jako trudność pojawiającą się najczęściej w pracy z wychowankiem brak
zainteresowania nauką. Nie mniej trudnym problemem jest agresja słowna, na którą wskazało 36
placówek. 31 placówek wskazuje natomiast na problemy związane uzależnieniami wychowanków. 26
wskazań dotyczyło lekceważenia i niewykonywania poleceń. Problem agresji fizycznej został
wskazany przez 21 placówek. Trudności takie jak nadmierna ruchliwość, złośliwość i hałaśliwość
zauważono w 17 placówkach, natomiast brak pasji i zainteresowań u wychowanków wskazany został
przez 19 placówek. Ponadto odpowiednio 9 i 8 wskazań uzyskały kradzieże, uszkodzenie mienia
i egoizm. Dodatkowo 12 placówek wskazało na upośledzenie umysłowe jako trudność pojawiającą się
w pracy z wychowankiem 51.

49

Opracowanie własne opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.
Opracowanie własne opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.
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Opracowanie własne opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.
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Wykres 31: Trudności pojawiające się najczęściej w pracy z wychowankiem w placówce
w Małopolsce w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.

Wykres 32: Potrzeby szkoleniowe kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z
wychowankiem w Małopolsce w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania stanu pieczy zastępczej w Małopolsce w 2013 r.

W celu udzielenia pomocy w pojawiających się trudnościach wychowawczych i rozwoju kompetencji
kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwrócić należy szczególną uwagę na obszary, w których
kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych odczuwają potrzebę doskonalenia. W badaniu
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w 2013 r. dokonano diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wynika z niej, iż pracownicy tego typu
placówek byli zainteresowani szkoleniami z zakresu: profilaktyki uzależnień (28 wskazań), przemocy
wśród rówieśników (26 wskazań), pracy z trudnym wychowankiem z obniżoną normą intelektualną,
czy depresją w wieku dziecięcym i młodzieżowym (po 25 wskazań). Problematyka dojrzewania
i seksualności młodzieży została wskazana jako ważny obszar do doskonalenia przez 22 jednostki,
natomiast mediacje rówieśnicze - przez 19. Kolejnymi ważnymi dla kadr instytucjonalnej pieczy
zastępczej zagadnieniami było rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków
(15 wskazań) oraz potrzeby psychofizyczne wychowanków, które uzyskały 14 wskazań. Rozwijanie
kompetencji w zakresie pracy z wychowankiem metodą dramy wskazało 6 placówek.
Usamodzielnianie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej:
Według danych na koniec 2014 roku spośród wszystkich wychowanków przebywających
w instytucjonalnej pieczy zastępczej w Małopolsce w tym czasie, placówki opuściło 361 osób, w tym
109 to osób pełnoletnich. Wśród 252 niepełnoletnich wychowanków powróciło do rodziny naturalnej
85 dzieci i młodzieży do 18 roku, a 11 dzieci zostało adoptowanych. Jednak 35 osób zostało
przeniesionych do rodzinnej pieczy zastępczej, 97 wychowanków zostało skierowanych do innej
placówki opiekuńczo-wychowawczej, a 17 osób umieszczono w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym. Z kolei 65 z 109 pełnoletnich wychowanków powróciło do środowiska, w którym się
wychowywało przed umieszczeniem w placówce, 30 osób (27,5% wszystkich pełnoletnich) założyło
własne
gospodarstwo
domowe.
Inne
powody
opuszczenia
placówek
dotyczyły
52
20 wychowanków (w tym 7 dzieci do 18 roku życia) .
Tabela 4: Powody opuszczenia przez dzieci małopolskich placówek opiekuńczo-wychowawczych,
stan na 31.12.2014 r.

Powód
powrót do rodziny naturalnej
adopcja
umieszczenie w rodzinnej pieczy
zastępczej
umieszczenie w instytucjonalnej pieczy
zastępczej
umieszczenie w młodzieżowym ośrodku
założenie
własnego gospodarstwa
wychowawczym
wyjazd
za
domowegogranicę
inne
ŁĄCZNIE

ogółem
liczba %
150
41,6%
11
3,0%

do 18 r. ż.
liczba %
85
33,7%
11
4,4%

powyżej 18 r.ż.
liczba %
65
59,6%
-

35

9,7%

35

13,9%

-

97

26,9%

97

38,5%

-

17
30
1
20
361

4,7%
8,3%
0,3%
5,5%
100%

17
7
252

6,7%

30
1
13
109

2,8%
100%

27,5%
0,9%
11,9%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania rzeczowo – finansowego z wykonywania przez powiat zadań z
zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej. w województwie małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r
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Analiza oparta o Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i
sytemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.
Podana liczba nie uwzględnia wychowanków przeniesionych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
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Warto podkreślić w tym miejscu odmienną sytuację w tym zakresie osób opuszczających
instytucjonalną pieczę zastępczą. W tej grupie, odsetek osób usamodzielniających się w pełnym
znaczeniu tego słowa, był o ponad połowę mniejszy.

Wykres 33: Odsetek osób zakładających własne gospodarstwa domowe wśród opuszczających po
ukończeniu 18 roku życia pieczę zastępczą w Małopolsce w 2014 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych ze Sprawozdania
rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie
małopolskim, stan na 31 grudnia 2014 r.

III.5.3. ADOPCJA

Adopcja dotyczy osoby małoletniej, czyli osoby, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia
i nie wstąpiła w związek małżeński. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda do
orzeczenia adopcji. Procesem przysposobienia zajmują się ośrodki adopcyjne. Z jednej strony
pozyskują i kwalifikują kandydatów adopcyjnych, z drugiej dokonują kwalifikacji zgłoszonych do
przysposobienia dzieci. Odpowiadają ponadto za właściwy dobór rodziny kandydackiej do potrzeb
dziecka, tak by zagwarantować zawiązanie się więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicami, co stanowić
będzie o trwałości relacji. Przysposobione mogą zostać dzieci, które posiadają tzw. uregulowaną
sytuację prawną, co oznacza że są sierotami zupełnymi, bądź rodzice są pozbawieni władzy
rodzicielskiej.
Do dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadanie
prowadzenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych było zadaniem własnym samorządu powiatowego,
realizowanym na mocy ustawy o pomocy społecznej. Od 2012 r. procedury przysposobienia
realizowane są przez ośrodki adopcyjne prowadzone przez samorząd województwa (lub na jego
zlecenie przez podmioty niepubliczne), jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
i finansowane przez budżet państwa.
Wprowadzony ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymóg niemal
natychmiastowego rozszerzenia pola poszukiwań rodziny adopcyjnej na wszystkie województwa
zwiększa szansę dzieci na znalezienie domu. Z drugiej strony zbytni pośpiech może negatywnie
wpłynąć na właściwy dobór rodziny do potrzeb dziecka, co niesie za sobą ryzyko nieudanej adopcji.
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Rozwiązaniem, które ma ograniczyć przypadki zbyt długiego przebywania w pieczy zastępczej dzieci
z uregulowaną sytuacją prawną jest przepis mówiący o obowiązku zgłaszania dzieci z uregulowaną
sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego, pod rygorem rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku
pracy z dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej.
W Małopolsce od dnia 1 stycznia 2013 r. funkcjonują 4 ośrodki adopcyjne: 1 publiczny w Nowym
Sączu (Małopolski Ośrodek Adopcyjny (MOA) funkcjonujący w strukturze Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Krakowie) oraz 3 niepubliczne w Krakowie. Jeden z ośrodków niepublicznych
posiada filię w Tarnowie.
W roku 2014 do małopolskich ośrodków adopcyjnych zgłoszono 296 dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną, celem poszukiwania rodziny adopcyjnej. Poniższy wykres wskazuje wiek zgłaszanych dzieci.

Wykres 34: Liczba dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, zgłoszonych do małopolskich ośrodków
adopcyjnych w 2014 r.
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Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych z uregulowaną sytuacją prawną
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z monitoringu procesów przysposobienia za rok 2014.

Najwięcej zgłoszono dzieci w wieku 10 lat i więcej, zaś najmniej zgłoszeń dotyczyło dzieci poniżej
1 roku życia. Niestety rozkład wiekowy zgłaszanych dzieci nie wpisuje się w oczekiwania kandydatów
adopcyjnych, którzy zazwyczaj preferują dzieci młodsze. Rozbieżność pomiędzy zgłaszanymi do
przysposobienia dziećmi a oczekiwaniami kandydatów adopcyjnych co do wieku i stanu zdrowia
dzieci, w głównej mierze powoduje, iż wiele dzieci nie znajduje odpowiedniej rodziny adopcyjnej,
a znaczna liczba kandydatów adopcyjnych przez długi okres oczekuje na dziecko.
W trakcie roku 2014 w małopolskich ośrodkach adopcyjnych do adopcji pozytywnie zakwalifikowano
172 dzieci, równocześnie kwalifikacja negatywna dotyczyła 151 dzieci. Najczęstszy powód
negatywnej kwalifikacji stanowił brak zgody opiekuna prawnego dziecka na adopcję, uzasadniony
tym, że zmiana dotychczasowego środowiska wychowawczego mogłaby negatywnie odbić się na
dziecku.
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Skalę zainteresowania przysposobieniem dzieci wśród Małopolan obrazuje liczba szkoleń
i przeszkolonych osób na kandydatów do przysposobienia. W ciągu 2014 roku małopolskie ośrodki
adopcyjne przeszkoliły 176 rodzin w trakcie 26 szkoleń.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w/w dane dotyczą wyłącznie roku 2014 należy również zwrócić uwagę
na faktyczną liczbę rodzin i osób oczekujących na przysposobienie dziecka, które ukończyły w ośrodku
adopcyjnym etap przygotowania – obejmujący ich ocenę dokonywaną na podstawie rozmów,
wywiadów, testów psychologicznych i zebranej dokumentacji oraz szkolenia.
Zgodnie z danymi pozyskanymi od małopolskich ośrodków adopcyjnych, na koniec 2014 roku
na przysposobienie dziecka oczekiwało 257 rodzin (w tej liczbie znajdowało się 5 osób samotnych),
w tym 18 spoza Małopolski. W tej grupie możemy wyróżnić:


rodziny oczekujące na przysposobienie pierwszego dziecka – 222 rodziny, czyli ponad 86%
wszystkich oczekujących,



rodziny oczekujące na przysposobienie kolejnego dziecka – 35 rodzin, czyli prawie 14%.

W 2014 roku w Małopolsce w wyniku przeprowadzonych procedur adopcyjnych przysposobiono
229 dzieci. Żadne dziecko nie zostało adoptowane w ramach procedur międzynarodowych.
41 z tych dzieci zgłoszonych zostało przez Wojewódzki Bank Danych.

Wykres 35: Rozkład wiekowy dzieci przysposobionych w roku 2014.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z monitoringu procesów przysposobienia za rok 2014.

W 2014 r. najwięcej przysposobiono dzieci w przedziale wieku 1-4 lata, zaś najmniej
przysposobionych dzieci miało powyżej 10 lat.
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Wykres 36: Miejsce pobytu dzieci przed przysposobieniem w 2014 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z monitoringu procesów przysposobienia za rok 2014.

Zdecydowanie najwięcej, bo 60% przysposobionych dzieci, przebywało przed adopcją w rodzinnej
pieczy zastępczej. Natomiast dzieci adoptowane z pieczy instytucjonalnej i z rodziny biologicznej
stanowiły po ok. 1/5 wszystkich przysposobionych w 2014 r. dzieci. Taki stan rzeczy może świadczyć
o tym, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z większymi trudnościami
rozwojowymi i psychicznymi, ograniczającymi szanse na znalezienie odpowiadającej na ich potrzeby
rodziny adopcyjnej. Z kolei w przypadku dzieci adoptowanych przebywających przed
przysposobieniem w rodzinie biologicznej, sytuacja ta dotyczy głównie dzieci przysposobionych przez
małżonka oraz najbliższą rodzinę, czyli są to tzw. adopcje wewnętrzne.
Celem wspomagania trwałości adopcji oraz pomocy rodzinom w przezwyciężaniu wyzwań związanych
z rodzicielstwem adopcyjnym, ośrodki adopcyjne obejmują rodziny adopcyjne wsparciem
psychologiczno-pedagogicznym. W roku 2014 udzielono 1413 porad 350 rodzinom.
Brak jest szczegółowych badań dotyczących zjawiska nieudanych adopcji. Jest to bowiem trudne
i bolesne zagadnienie. Według danych Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości w roku
2014 w kraju na 125 wniosków o rozwiązanie adopcji wydano orzeczenie w przypadku 20 spraw53.
Natomiast w 2010 r w Małopolsce na 11 wniosków o rozwiązanie przysposobienia (w tym samym
czasie w Polsce – 102 wnioski) w przypadku 3 nastąpiło rozwiązanie adopcji (w kraju – 27).
Równocześnie z informacji pozyskanych od organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej wynika,
że w okresie od 2011 do 30.09.2013 r. w Małopolsce 8 dzieci z rozwiązanych rodzin adopcyjnych
umieszczono w pieczy zastępczej54

53

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości ( https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowaniawieloletnie/)
54
Opracowanie własne na podstawie badania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2013
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IV ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Zgodnie z art. 183 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych
samorządu województwa należy opracowanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie opracował Program
wyznaczający działania mające na celu propagowanie świadomego rodzicielstwa w warunkach
ułatwiających jego godzenie z życiem zawodowym, wzmacnianie rodziny poprzez zwiększenie wiedzy
i kompetencji rodzicielskich oraz uprzedzenie kryzysu w rodzinie poprzez skuteczne wsparcie rodziny
przeżywającej trudności, a także działania kształtujące funkcjonowanie pieczy zastępczej, tak
by mogła zabezpieczać rzeczywiste potrzeby dzieci.

IV.1. ANALIZA SWOT
Opracowana diagnoza kondycji małopolskiej rodziny oraz stanu pieczy zastępczej i adopcji pozwoliła
na dokonanie analizy SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Technika powyższa umożliwiła posegregowanie wynikających z diagnozy wniosków oraz pozwoliła
na wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, czyli czynników zewnętrznych
i wewnętrznych wpływających na funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
w Małopolsce.

Dostępność i skuteczność systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Mocne strony








upowszechnienie się w systemie pomocy
społecznej pracy socjalnej zorientowanej na
osoby i rodziny jako jeden z rezultatów
projektów systemowych POKL realizowanych
przez OPS,
wzrost dostępności w ostatnich latach do
oferty
opiekuńczo
–
wychowawczej
realizowanej przez przedszkola,
diagnozowanie problemów z obszaru
kondycji rodziny,
oferta wsparcia dzieci uzdolnionych,
dostępność szkoleń dla kadr systemu
wspierania rodziny, pieczy zastępczej
i adopcji,

Słabe strony








przewaga działań interwencyjnych nad
działaniami profilaktycznymi,
deficyt kandydatów na zawodowych
rodziców zastępczych oraz adopcyjnych,
szczególnie
dla
dzieci
starszych
i z problemami zdrowotnymi,
niedostatecznie rozbudowana infrastruktura
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
infrastruktura pieczy zastępczej nie
zabezpieczająca w pełni indywidualnych
potrzeb dzieci,
brak dostępu do oferty OIK wraz z miejscami
schronienia w poszczególnych powiatach
Małopolski,
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dostępność do usług ośrodków adopcyjnych 
zarówno publicznych, jak i niepublicznych,
coraz większa dostępność usług wspierania
rodziny, w tym z problemem przemocy,

wypracowanie w regionie metod wymiany
doświadczeń i wypracowywania rozwiązań w
formule regionalnej platformy współpracy, w 
ramach której wypracowano m.in. poradnik
dla asystentów rodziny.











Szanse








uchwalenie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy
zastępczej obligującej samorządy do
wprowadzenia
konkretnych
narzędzi
wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
wyższa
świadomość
decydentów
w
zakresie
zagrożeń
płynących
z
negatywnych
zmian
demograficznych,
przejawiająca
się
większym
zainteresowaniem samorządów sprawami
rodziny,
coraz większa świadomość
znaczenia
budowania bezpiecznej więzi w życiu
człowieka,
Kraków jako duży ośrodek akademicki,
stanowiący
źródło
zasobów
wysoko

ograniczona liczba szczegółowych badań
i analiz dotyczących rodziny na poziomie
lokalnym,
niewystarczająca ilość placówek wsparcia
dziennego oraz klubów i świetlic dla dzieci
i młodzieży,
niewystarczająca ilość mieszkań chronionych
dla usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej,
niewystarczający system specjalistycznego
wsparcia rodzin zastępczych,
niewystarczająca ilość specjalistycznych
programów
przygotowujących
do
usamodzielnienia po opuszczeniu pieczy
zastępczej,
niewystarczające
kompetencje
wychowawcze rodziców zastępczych,
nierównomierny dostęp do opieki dziennej
nad dzieckiem do lat 3,
niska skuteczność działań zmierzających do
powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
duże zapotrzebowanie na podnoszenie
kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz
kadry organizatorów rodzinnej pieczy
zastępczej,
nierównomierne rozłożenie w regionie sieci
wsparcia na rzecz rodziny,
nierównomierny dostęp do specjalistycznych
kadr świadczących pomoc w formie terapii
indywidualnej, grupowej i rodzinnej.
Zagrożenia













mało efektywne wykorzystanie środków
finansowych
z
budżetu
państwa
przeznaczonych na działania skierowane do
rodziny,
spadek odsetka małżeństw,
wzrost liczby rozwodów,
spadek dzietności (współczynnik dzietności
nie gwarantuje zastępowalności pokoleń),
opóźnianie decyzji prokreacyjnych,
wysoki odsetek samotnych rodziców,
wzrost liczby gospodarstw domowych bez
dzieci,
większe zagrożenie ubóstwem dzieci
i młodzieży oraz rodzin wielodzietnych
niepełnych,
wzrost
liczby
orzeczeń
sądowych
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wyspecjalizowanych kadr oraz dający
możliwość podnoszenia kwalifikacji,
dostępność środków europejskich na rozwój
infrastruktury wsparcia rodziny oraz rozwój
oferty
dedykowanej
rodzinie,
w szczególności PWD, WWI,
coraz powszechniejsze postrzeganie rodziny
jako systemu przez kadry systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
coraz większa świadomość kadr systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej
w zakresie konieczności podejmowania na
rzecz rodziny działań interdyscyplinarnych,
coraz szersza promocja rodziny,
rozwój systemu wsparcia rodziny,
duża liczba NGO działających w obszarze
pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
możliwość
nawiązywania
współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz
kościołami przy realizacji zadań ustawowych,
rozwój ekonomii społecznej - w tym
powstawanie
spółdzielni socjalnych
realizujących
zadania
publiczne
zorientowane na rodzinę,
możliwość
realizacji
projektów
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
gotowość kadry systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej do podnoszenia
kwalifikacji,
wyższe
kompetencje
kadr,
które
w minionych latach były objęte bardzo
bogatą ofertą szkoleniową realizowaną przez
ROPS w ramach projektu systemowego,
wzrost świadomości możliwości godzenia
życia prywatnego i zawodowego,
poprawa sytuacji na regionalnym rynku
pracy wyrażająca się korzystniejszymi
wskaźnikami (stopa bezrobocia, wskaźnik
zatrudnienia) co stwarza możliwość większej
stabilności i bezpieczeństwa socjalnego
i ekonomicznego rodzin,
rosnące znaczenie polityki prorodzinnej
w ramach polityki społecznej realizowanej
w samorządach terytorialnych,
nowe podejście do polityki spójności UE
w której mocno eksponuje się potrzebę
deinstytucjonalizacji usług realizowanych w
systemie pomocy społecznej oraz wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej.










o ograniczeniu, pozbawieniu i zawieszeniu
władzy rodzicielskiej,
uzależnienia i inne problemy społeczne
w rodzinach,
niewystarczające
kompetencje
wychowawcze rodziców,
utrwalający się trend spadku liczby
kandydatów na zawodowych rodziców
zastępczych oraz adopcyjnych, szczególnie
dla dzieci starszych i z problemami
zdrowotnymi,
wypalenie zawodowe kadry instytucjonalnej
i rodzinnej pieczy zastępczej,
trudności we współpracy z rodzicami
biologicznymi
dzieci
przebywających
w pieczy,
niska jakość projektów oferujących wsparcie,
realizowanych w oparciu o środki
europejskie oraz niedostosowanie ich oferty
do potrzeb rodzin.
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IV.2. CELE PROGRAMU
Cel główny:
Rozwój systemu wsparcia rodziny skoncentrowanego na realizacji działań profilaktycznych oraz
skutecznej interwencji.
Cele operacyjne:
1. Kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa.
2. Zwiększenie potencjału i kompetencji rodziny do prawidłowego wypełniania swych funkcji.
3. Zwiększenie kompetencji kadr instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz adopcji.
4. Rozwój infrastruktury wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

IV.3. OBSZARY DZIAŁANIA ORAZ ODBIORCY PROGRAMU
Obszar I: Pozytywne rodzicielstwo
Obszar kierowany do wszystkich Małopolan.
Obszar II: Profilaktyka i wsparcie rodziny
Obszar kierowany do rodzin, rodziców aktualnych i przyszłych, w tym zastępczych i adopcyjnych oraz
podmiotów i osób profesjonalnie zajmujących się wspieraniem rodziny.
Obszar III: Kompetencje oraz kwalifikacje osób pracujących w systemie wsparcia rodziny oraz
pieczy zastępczej i adopcji w Małopolsce
Obszar kierowany do podmiotów i osób realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny, pieczy
zastępczej i adopcji.
Obszar IV: Infrastruktura wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Obszar kierowany jest do podmiotów i osób odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, profesjonalnie zajmujących się wspieraniem rodziny
i budową systemu pieczy zastępczej.
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IV.4. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU
Program będzie realizowany do 2020 roku.
Miejscem realizacji Programu jest obszar województwa małopolskiego.

IV.5. ZAKRES RZECZOWY PROGRAMU
Zakres rzeczowy programu obejmuje określenie obszarów, planowanych działań oraz poddziałań
wraz z ich szczegółowym opisem.

IV.5.1. OBSZAR, DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA

Pozytywne rodzicielstwo
Profilaktyka i wsparcie rodziny

Obszar I

OBSZAR

Obszar II

Zwiększenie potencjału i
kompetencji rodziny do
prawidłowego wypełniania swych
funkcji

Kreowanie i upowszechnianie
pozytywnego wizerunku rodzicielstwa

CEL
OPERACYJNY

DZIAŁANIA

PODDZIAŁANIA

1. Podniesienie wiedzy
i świadomości społecznej
dotyczącej różnych aspektów
rodzicielstwa.

1.1. Promowanie pozytywnych wzorów różnych form
rodzicielstwa, w tym: rodzicielstwa zastępczego,
adopcji oraz działań na rzecz rodzin z dziećmi.
1.2.Realizowanie projektów, przedsięwzięć
poświęconych dobremu, świadomemu rodzicielstwu
oraz akcji obrazujących znaczenie systemowego
spojrzenia na rodziny
1.3. Wydawnictwa na temat rodzicielstwa.

2. Wsparcie działań
ułatwiających łączenie życia
zawodowego i rodzinnego.

2.1. Promowanie inicjatyw w zakresie rozwiązań
ułatwiających pracownikowi pełnienie funkcji
opiekuńczych i zawodowych.

1. Diagnozowanie
i monitoring zjawisk
rodzących zapotrzebowanie
na podejmowanie działań
interwencyjnych w rodzinie.

1.1. Prowadzenie badań, analiz.

2. Zwiększenie wiedzy
i kompetencji rodzicielskich.

2.1. Prowadzenie szkoleń/warsztatów podnoszących
umiejętności wychowawcze rodziców oraz
poświęconych tematyce znaczenia więzi w rodzinie,
relacji małżeńskich, roli ojca i matki w procesie
wychowania dziecka oraz przygotowania do roli
rodzica.

1.2. Dokonywanie ekspertyz w oparciu
o przeprowadzone badania i analizy.
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2.2. Realizacja programów wspierających samorządy
lokalne oraz organizacje pozarządowe.

Kompetencje oraz kwalifikacje osób pracujących w systemie
wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej i adopcji w
Małopolsce

Obszar III

1. Diagnozowanie
i monitoring potrzeb
szkoleniowych kadr
podmiotów realizujących
działania w zakresie wsparcia
rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
2. Podnoszenie kompetencji
i kwalifikacji kadr oraz
wdrożenie systemu wsparcia
w zakresie profilaktyki
wypalenia zawodowego.

Infrastruktura wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej

3. Integrowanie środowiska
kadr systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej.

Obszar IV

Rozwój infrastruktury wsparcia rodziny
i systemu pieczy zastępczej

Zwiększenie kompetencji kadr instytucji i organizacji
realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.

3.Rozwinięcie form wsparcia
rodzin, w tym wykluczonych
lub zagrożonych
wykluczeniem.

3.1. Wdrażanie projektów wspierających rodziny
zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym rodziny
wielodzietne.
3.2. Realizacja programu stypendialnego dla uczniów
zdolnych.
3.3. Realizacja projektów popularyzujących
znaczenie usług asystenckich oraz rodzin
wspierających.
1.1. Prowadzenie badań i analiz.

2.1. Prowadzenie seminariów, szkoleń i warsztatów
dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej.
2.2. Usługi superwizyjne dla kadr systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej.
3.1. Współpraca pomiędzy organami samorządu
terytorialnego a organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działania na rzecz rodziny.
3.2. Podejmowanie inicjatyw i organizowanie
wydarzeń stanowiących pole do integracji i wymiany
doświadczeń.

1. Rozwój sieci placówek
wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej.

1.1 Rozszerzenie oferty placówek wsparcia
dziennego.

2. Wzmocnienie oferty
specjalistycznego wsparcia
dziecka i rodziny.

2.1. Zwiększenie dostępu do wczesnej interwencji
i rehabilitacji w regionie.

3. Rozwój infrastruktury
opieki dziennej dla dzieci do
lat 3.

3.1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania
żłobków i klubów dziecięcych oraz rozwoju usługi
opiekuna dziennego.

1.2. Rozwój oferty wsparcia dla opuszczających
pieczę zastępczą.

2.2. Rozwój sieci oraz specjalizacji usług ośrodków
interwencji kryzysowej.
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IV.5.1.1. Obszar I – Pozytywne rodzicielstwo
Działanie 1

Poddziałania

Cel realizacji

Zakres rzeczowy

1. Podniesienie wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej różnych aspektów
rodzicielstwa.
1.1. Promowanie pozytywnych wzorów różnych form rodzicielstwa, w tym:
rodzicielstwa zastępczego, adopcji oraz działań na rzecz rodzin z dziećmi.
1.2. Realizowanie projektów, przedsięwzięć poświęconych dobremu, świadomemu
rodzicielstwu oraz akcji obrazujących znaczenie systemowego spojrzenia na rodziny.
1.3. Wydawnictwa na temat rodzicielstwa.
Postępujące zmiany społeczno – demograficzne niosą za sobą także przeobrażenia
w zakresie struktury rodziny oraz panującego w niej układu ról. Obok funkcjonującego
modelu rodziny tradycyjnej, dzisiejsza różnorodność stylów życia dała początek koncepcji
rodziny współczesnej z nowym spojrzeniem na zagadnienie posiadania dzieci. Rodziny,
bez względu na ich skład, zostały skonfrontowane z nowymi typami presji wniesionymi
przez szybkie i głębokie zmiany społeczne, do których muszą się przystosować. Czynniki
ekonomiczne i społeczne są często źródłem stresu dla rodziców i mogą umniejszać ich
starania rodzicielskie, jak również ich własny rozwój. Współcześni rodzice borykają się na
co dzień z wieloma problemami, zarówno o charakterze ekonomicznym, ale również
natury egzystencjalnej. Ważne jest zatem zwrócenie uwagi na zjawisko tzw. pozytywnego
rodzicielstwa, odnoszącego się zarówno do zachowania rodziców, które jest oparte na
najlepszym interesie dziecka: wychowanie, wzmacnianie, uznanie i przewodnictwo, które
obejmuje tworzenie ram umożliwiając pełny rozwój dziecka, jak i zachowania
świadczącego o zadbaniu o realizację potrzeby samorealizacji przez samych rodziców.
Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo wymaga dobrego przygotowania do pełnienia
ról małżeńskich i rodzinnych, co z kolei jest procesem złożonym i długotrwałym.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest propagowanie pozytywnego rodzicielstwa wśród
mieszkańców województwa małopolskiego oraz zwrócenie uwagi na zastępcze formy
opieki, jakimi są rodzicielstwo zastępcze i adopcja jako środowiska najbardziej zbliżone do
naturalnego, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży.
Podejmowane działania przyczynią się do pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze
i dostarczą informacji związanych z pełnieniem tej funkcji. Realizacji tego celu posłużą
kampanie edukacyjne oraz publikacje i artykuły na temat rodzicielstwa, które promować
będą właściwe relacje w rodzinie oraz zwrócą uwagę społeczności na różne aspekty
rodzicielstwa.
1. Prowadzenie kampanii i akcji promocyjnych poruszających tematykę szeroko
rozumianego rodzicielstwa.
2. Opracowanie merytoryczne publikacji związanych z tematyką rodzicielstwa,
promujące właściwe wypełnianie ról rodzicielskich.
3. Organizacja konferencji promujących różne formy rodzicielstwa.
4. Organizacja konkursów dla dzieci z rodzin zastępczych, czy adopcyjnych oraz
rodzinnych domów dziecka, których tematem będzie rodzina.
Część wdrożeniowa

Okres realizacji

do 2020

Koordynator

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie



Partnerzy

Przewidywane źródła
finansowania

jednostki samorządu terytorialnego
organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
media

budżet województwa
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Działanie 2

2. Wsparcie działań ułatwiających łączenie życia zawodowego i rodzinnego.

Poddziałanie

2.1. Promowanie inicjatyw w zakresie rozwiązań ułatwiających pracownikowi pełnienie
funkcji opiekuńczych i zawodowych.
Wielu rodziców dzieli swój czas i energię pomiędzy różne obowiązki tj. praca, opieka nad
dziećmi, opieka nad starszymi członkami rodziny. Czas spędzany z dziećmi jest bardzo
cenny – szybko przemija i nigdy nie powróci. Pozytywne rodzicielstwo wymaga czasu
umożliwiającego rodzicom i dzieciom bycie razem. Chociaż jest to szczególnie ważne
w najmłodszych latach życia dziecka, to nie należy zapominać, że nastolatki również
potrzebują kontaktu z rodzicami. Jest również istotne by rodzice znaleźli czas dla siebie,
zwracali uwagę na własną potrzebę bliskości, towarzystwa i rekreacji. Rodzicom potrzebna
jest taka polityka zatrudnienia i takie zasady opieki nad dzieckiem, a dorosłym dzieciom
nad starszym członkiem rodziny, które pozwalałyby im na pogodzenie życia rodzinnego
z zawodowym. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zachęcanie pracodawców do
podejmowania działań z zakresu prorodzinnej polityki zatrudnienia, przyczyniającej się do
budowania w Małopolsce otoczenia przyjaznego rodzinie, a także objęcie oddziaływaniem
opiekunów nieformalnych, by zapobiegać negatywnym skutkom społecznym,
zdrowotnym i dotyczącym rynku pracy, jakie niesie ze sobą obciążenie opieką nad osobą
niesamodzielną oraz podnosić jakość opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi
i tym samym „zachowywać” rodzinne zasoby opiekuńcze. W ramach programu
promowani będą pracodawcy, wdrażający elementy strategii/planu społecznej
odpowiedzialności biznesu, szczególnie takich, które przyczynią się do wprowadzenia
konkretnych usprawnień na rzecz łączenia życia zawodowego i prywatnego swoich
pracowników.
1. Przeprowadzenie konkursu na pracodawcę przyjaznego rodzinie.
2. Stworzenie interdyscyplinarnego systemu wsparcia opiekunów nieformalnych osób
niesamodzielnych, w postaci specjalizujących się w tym zakresie „Centrów”,
dysponujących ofertą, obejmującą co najmniej:
 „miejsca pobytu czasowego”, „miejsca odciążeniowe”, „wytchnieniowe”, „opieki
zastępczej”, w których możliwe jest okresowe, całodobowe przebywanie osoby
starszej pod nadzorem, dające opiekunowi tzw. „urlop od opieki” w razie potrzeby
odpoczynku czy też okresowej niemożliwości sprawowania pieczy;
 szkolenia i kursy opiekuńcze, szeroko rozumiane poradnictwo, w tym: usługi
asystenckie/ menadżerskie, grupy wsparcia, wsparcie psychologiczne;
 organizowanie dostępu do informacji – zintegrowanej i kompleksowej, umożliwiającej
poruszanie się po różnych systemach wsparcia i dofinansowań, ułatwiającej
opiekunom nieformalnym codzienne funkcjonowanie;
 edukację kierowaną do kadr różnych systemów powiązanych z opieką nad osobami
niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim pracowników podstawowej opieki
zdrowotnej i służb pomocy społecznej nakierowaną na wsparcie opiekunów;
 ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i medycznego połączone z instruktażem korzystania ze sprzętu.
Część wdrożeniowa

Cel realizacji

Zakres rzeczowy

Okres realizacji

do 2020

Koordynator

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy






Przewidywane źródła
finansowania

jednostki samorządu terytorialnego
podmioty ekonomii społecznej
organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
firmy prywatne

budżet województwa, RPO WM

65

IV.5.1.2. Obszar II – Profilaktyka i wsparcie rodziny
Działanie 1
Poddziałanie

Cel realizacji

Zakres rzeczowy

1.

Diagnozowanie i monitoring zjawisk rodzących zapotrzebowanie na podejmowanie
działań interwencyjnych w rodzinie.
1.1. Prowadzenie badań, analiz.
1.2. Dokonywanie ekspertyz w oparciu o przeprowadzone badania i analizy.
Diagnozowanie i monitoring zjawisk rodzących zapotrzebowanie na podejmowanie działań
interwencyjnych w rodzinie stanowi punkt wyjścia do planowania działań
i poszukiwania rozwiązań adekwatnych do potrzeb osób i rodzin znajdujących się
w sytuacji kryzysu. Posiadanie aktualnej wiedzy na temat charakteru i skali zjawisk niosących
za sobą konieczność działania interwencyjnego warunkuje zakres prowadzonych działań,
zaangażowanie odpowiednich instytucji, jak również zaoferowanie dostosowanych do
zdiagnozowanych problemów form wsparcia. Celem realizacji przedsięwzięcia jest
dostarczenie danych na temat zjawisk rodzących potrzebę działania interwencyjnego służb
zaangażowanych w pracę z rodziną oraz informacji dotyczących działalności interwencyjnej
tych służb. Realizacji tego celu posłużą badania i analizy oraz przeprowadzone ekspertyzy.
1. Zlecenie przeprowadzenia badań w zakresie występowania zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na podejmowanie działań interwencyjnych.
2. Opracowanie raportów przez specjalistów na zlecenie ROPS.
3. Opracowanie ekspertyz w oparciu o opracowane badania i analizy.
4. Przeprowadzenie badań, analiz i raportów w ramach zasobów własnych.
Część wdrożeniowa

Okres realizacji

do 2020

Koordynator

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


Partnerzy

Przewidywane
źródła finansowania

Działanie 2

Poddziałanie

Cel realizacji

organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
środowisko naukowe

budżet województwa

2.

Zwiększenie wiedzy i kompetencji rodzicielskich.

2.1. Prowadzenie szkoleń/warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze
rodziców oraz poświęconych tematyce znaczenia więzi w rodzinie, relacji małżeńskich,
roli ojca i matki w procesie wychowania dziecka oraz przygotowania do roli rodzica.
2.2. Realizacja programów wspierających samorządy lokalne oraz organizacje
pozarządowe.
Rodzina to środowisko, w którym odbywa się proces kształtowania się
i rozwoju dziecka. Sposób w jaki on przebiega zależy od zróżnicowanych czynników,
w tym od wartości i postaw przekazywanych przez rodziców. Umiejętności wychowawcze
rodziców / opiekunów są bardzo zróżnicowane, a procesy wychowawcze są bardzo
skomplikowane i zachodzą także w sytuacji braku kontaktu z rodzicem (izolacja w
warunkach pozbawienia wolności) lub ograniczenia tych kontaktów.
Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich dla
zapewnienia właściwego wypełniania funkcji rodzicielskich poprzez realizację szkoleń,
warsztatów, projektów, mających na celu wyposażanie rodziców w umiejętności i wiedzę,
realizowanych również przez organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.
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1. Realizacja projektów edukacyjnych przygotowujących do roli rodzica, podnoszących
umiejętności wychowawcze rodziców, adresowanych w szczególności do grup
narażonych na wykluczenie społeczne tj. rodzin osób osadzonych czy nieletnich
rodziców.
2. Wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji
pozarządowych w zakresie projektów wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
Część wdrożeniowa

Okres realizacji

do 2020

Koordynator

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie





Partnerzy

Przewidywane źródła
finansowania

Działanie 3

Poddziałanie

Cel realizacji

Zakres rzeczowy

organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
jednostki samorządu terytorialnego
podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności: szkoły i inne
jednostki oświatowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, ośrodki kultury,
biblioteki, podmioty wykonujące działalność leczniczą

budżet województwa, RPO WM

3.

Rozwinięcie form wsparcia rodzin, w tym wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem.
3.1. Wdrażanie projektów wspierających rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym,
w tym rodziny wielodzietne.
3.2. Realizacja programu stypendialnego dla uczniów zdolnych.
3.3. Realizacja projektów popularyzujących znaczenie usług asystenckich oraz rodzin
wspierających.
Rodzina odgrywa kluczową rolę dla funkcjonowania społeczeństwa, jak również ma istotne
znaczenie dla rozwoju regionu. Szczególnym bogactwem Małopolski jest duża liczba rodzin
wielodzietnych zamieszkujących region. Pod tym względem Małopolska korzystnie
wyróżnia się na tle kraju. To bogactwo jest jednocześnie zobowiązaniem dla władz
publicznych, aby tworzyć jak najlepsze warunki życia i możliwości rozwoju małopolskich
rodzin.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie optymalnych warunków do
prawidłowego funkcjonowania rodziny, zarówno poprzez zapewnienie dostępu do dóbr i
usług zapewniających zaspakajanie potrzeb rodzin (związanych m.in. z edukacją dzieci), jak
i wspieranie i propagowanie rozwiązań wspierających rodziny, głównie znajdujące się
w sytuacji kryzysu lub dotknięte problemami wymagającymi „łagodnej” interwencji ze
strony służb społecznych (asystent rodziny, rodzina wspierająca).
Wobec niewystarczającego stanu realizacji tych usług, a w przypadku rodzin wspierających
praktycznie ich braku, zasadne jest podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych
wśród jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich wartości profilaktycznej
i efektywności.
Ponadto w celu podniesienia efektywności wsparcia dla rozwoju talentów i uzdolnień
młodych Małopolan w ramach przedsięwzięcia realizowany będzie program stypendialny
skierowany do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się
szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub
ekologicznej.
1. Projekty wspierające rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym rodziny
wielodzietne skierowane do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji
pozarządowych.
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2. Akcje informacyjno-edukacyjne promujące usługi asystenckie i rodziny wspierające.
3. Programy stypendialne zakładające wsparcie uczniów uzdolnionych naukowo
w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych,
matematyki, przedsiębiorczości. Dodatkowe kryteria preferencyjne przewidują objęcie
wsparciem stypendialnym osoby z niepełnosprawnościami.
Część wdrożeniowa
Okres realizacji

do 2020 r.

Koordynator

Samorząd Województwa Małopolskiego


Partnerzy


Przewidywane źródła
finansowania

organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
jednostki samorządu terytorialnego
jednostki oświatowe

budżet województwa, RPO WM

IV.5.1.3. Obszar III – Kompetencje oraz kwalifikacje osób pracujących w systemie wsparcia rodziny
oraz pieczy zastępczej i adopcji w Małopolsce
1. Diagnozowanie i monitoring potrzeb szkoleniowych kadr podmiotów realizujących
Działanie 1
działania w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Poddziałanie

Cel realizacji

Zakres rzeczowy

1.1. Prowadzenie badań i analiz.
Kompetencje kadr instytucji realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny
i systemu pieczy zastępczej mają duży wpływ na efektywność podejmowanych działań.
Odpowiednia dostępność dobrze przygotowanych pracowników może znacząco
przyczyniać się do osiągania zamierzonych rezultatów działań. Zwiększenie kwalifikacji
odbywa się m.in. poprzez możliwość korzystania z szerokiej oferty szkoleniowej. Celem
przedsięwzięcia jest dostarczenie danych na temat potrzeb w zakresie obszarów
wymagających podnoszenia kwalifikacji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej.
1. Przeprowadzanie badań w obszarze potrzeb szkoleniowych kadr systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej.
2. Opracowanie raportów.
Część wdrożeniowa

Okres realizacji

do 2020

Koordynator

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


Partnerzy

Przewidywane źródła
finansowania

organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
środowisko naukowe

budżet województwa, PO WER,
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Działanie 2
Poddziałanie

Cel realizacji

Zakres rzeczowy

2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr oraz wdrożenie systemu wsparcia
w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego.
2.1. Prowadzenie seminariów, szkoleń i warsztatów dla kadr systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej.
2.2. Usługi superwizyjne dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Skuteczny pracownik wspierający rodzinę oraz osoby prowadzące rodzinną pieczę
zastępczą oprócz predyspozycji osobistych powinien posiadać również bogatą
i aktualną wiedzę merytoryczną. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie
poziomu wiedzy kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z zakresu metodyki
pracy z rodziną oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Planowane działania mają
zintensyfikować proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, rozumianej jako
zapobieganie rozdzielania dziecka z rodziną i umieszczania w pieczy zastępczej, a w
konsekwencji doprowadzić do zmniejszenia liczby instytucjonalnych form pieczy zastępczej,
a także wpływać na jakość i efektywność usług oferowanych rodzinom i dzieciom
umieszczonym w pieczy.
Wskazane jest organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr systemu
wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej (szkolenia, seminaria, warsztaty) oraz realizowanie
projektów w zakresie promowania i wdrażania nowych metod pracy z rodziną w celu
zapewnienia jak najlepszych rezultatów podejmowanych działań, w tym m.in: mediacje
rodzinne, konferencje grupy rodzinnej, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą działania z zakresu profilaktyki wypalenia
zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym m.in. warsztaty
z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz
skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, a także superwizji.
1. Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej*
w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
2. Szkolenia dla
władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego**
w zakresie systemu pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych oraz
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (zmniejszenie maksymalnej liczby dzieci
w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz podwyższenie wieku
dzieci w tych placówkach).
3. Usługi superwizyjne.
* Kluczowi pracownicy wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - pracownicy merytoryczni
odpowiedzialni za pracę z rodziną i dziećmi (asystenci rodziny oraz pracownicy
Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej)
** decydenci mający wpływ na budowanie strategii gminy i powiatu w obszarze profilaktyki
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
Część wdrożeniowa

Okres realizacji

do 2020

Koordynator

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


Partnerzy


Przewidywane źródła
finansowania

organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
jednostki samorządu terytorialnego
środowisko naukowe

budżet województwa, PO WER
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Działanie 3

Poddziałanie

Cel realizacji

Zakres rzeczowy

3. Integrowanie środowiska kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3.1. Współpraca pomiędzy organami samorządu terytorialnego a organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działania na rzecz rodziny.
3.2. Podejmowanie inicjatyw i organizowanie wydarzeń stanowiących pole do integracji
i wymiany doświadczeń.
Jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej, na których
spoczywa obowiązek wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizują związane z nim
zadania między innymi we współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z organizacjami
pozarządowymi. Podejmowana współpraca stwarza szansę na objęcie rodzin bardziej
kompleksowym wsparciem. Doświadczenia wielu instytucji mogą stanowić dobre praktyki
w tym zakresie. Celem realizacji przedsięwzięcia będzie tworzenie warunków do
współpracy i integracji podmiotów działających na rzecz rodziny.
1. Organizacja otwartych konkursów ofert.
2. Prowadzenie
spotkań
w
ramach
Regionalnej
Platformy
Współpracy
w grupach tematycznych skupiających przedstawicieli danego środowiska.
Część wdrożeniowa

Lata realizacji

do 2020 r.

Koordynator

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


Partnerzy

Przewidywane źródła
finansowania

organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
jednostki samorządu terytorialnego

budżet województwa

IV.5.1.4. Obszar IV – Infrastruktura wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
Działanie 1

1. Rozwój sieci placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Poddziałanie

1.1. Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego.
1.2.Rozwój oferty wsparcia dla opuszczających pieczę zastępczą.

Cel realizacji

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług oferowanych przez
instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W podejmowaniu działań na
rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny ważne jest stworzenie warunków do
wspólnego spędzania czasu w rodzinie, jako jednego z głównych czynników wpływających
na prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo - wychowawczej i socjalizacyjnej oraz
wzmocnienie więzi w rodzinie i społeczności lokalnej. Instytucje takie jak placówki wsparcia
dziennego (prowadzone w formie opiekuńczej – koła zainteresowań, świetlice, kluby,
ogniska wychowawcze; specjalistycznej, pracy podwórkowej realizowanej przez
wychowawcę lub w formach połączonych) powinny być instytucjami mocno zakorzenionymi
i rozpoznawalnymi w społeczności lokalnej. Wzmacnianie ich potencjału oraz podniesienie
jakości świadczonych usług, dostosowanych do lokalnych potrzeb, umożliwia stworzenia nie
tylko miejsc spędzania czasu wolnego, ale również miejsc kreujących pożądane postawy
społeczne i rodzinne oraz budujących lokalną społeczność opartą na współdziałaniu.
Mieszkania chronione stanowią formę pomocy dla osób usamodzielniających się
w wieku 18-25 lat - wychowanków instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej,
wymagających wsparcia mieszkaniowego oraz dodatkowej pomocy. Wsparcie
podopiecznych poprzez mieszkanie chronione pomaga w nawiązywaniu prawidłowych
relacji społecznych i funkcjonowaniu w środowisku, umożliwia kontynuację nauki, podjęcie
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pracy oraz wprowadza w samodzielne życie osób dorosłych. Mieszkania chronione są formą
pomocy dla osób usamodzielnianych do czasu uzyskania przez nie innych możliwości
zamieszkania oraz wsparcia. Zapewniają one warunki samodzielnego funkcjonowania
w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną, a tym samym przyczyniają się do
usprawnienia procesu usamodzielnienia młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą.
1. Wsparcie finansowe dla tworzenia, adekwatnie do lokalnych potrzeb, nowych miejsc
w placówkach wsparcia dziennego oraz powstawania nowych placówek wsparcia
dziennego.
2. Wsparcie finansowe dla podnoszenia standardu usług świadczonych przez istniejące
placówki wsparcia dziennego, w szczególności poprzez wdrażanie:
 metod równoległej pracy z dzieckiem i rodziną;
 interdyscyplinarnych programów zajęć dla uczestników;
 działań animacji lokalnej i socjoterapii np. poprzez realizację pracy podwórkowej czy
streetworkingu (formy „wychodzące” do odbiorcy);
 programów pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności indywidualnych programów
korekcyjnych, psychokorekcyjnych, psychoprofilaktycznych, zajęć terapeutycznych,
socjoterapeutycznych, kompensacyjnych, logopedycznych;
 działań nakierowanych na opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu
wolnego, rozwój zainteresowań, kształcenie kompetencji kluczowych.
3. Wypracowanie metodologii kompleksowego wsparcia osób opuszczających pieczę, w
tym katalogu wskazówek dla opiekunów mieszkań chronionych.
4. Realizacja kompleksowego wsparcia na rzecz uczestników projektów
i ich otoczenia z wykorzystaniem:
 usług asystenckich, w tym asystentury rodzinnej;
 opiekuna usamodzielnienia;
 usług trenera zatrudnienia wspieranego, w tym job coachingu;
 mieszkań wspomaganych (tworzenie miejsc w nowo utworzonych
lub istniejących mieszkaniach wspomaganych);
 mediacji, terapii rodzinnych, poradnictwa rodzinnego;
 programów aktywności lokalnej;
 innych zidentyfikowanych jako niezbędne.
Część wdrożeniowa

Okres realizacji

do 2020 r.

Koordynator

Województwo Małopolskie



Partnerzy


Przewidywane źródła
finansowania

jednostki samorządu terytorialnego
organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny
publiczne służby zatrudnienia, w tym urzędy pracy

RPO WM
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Działanie 2

2.Wzmocnienie oferty specjalistycznego wsparcia dziecka i rodziny.

Poddziałanie

2.1. Zwiększenie dostępu do wczesnej interwencji i rehabilitacji w regionie.
2.2.Rozwój sieci oraz specjalizacji usług ośrodków interwencji kryzysowej.

Cel realizacji

Zakres rzeczowy

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uzupełnienie aktualnej oferty pomocy dzieciom
niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością oraz zagrożonym nieprawidłowym
rozwojem,
a
także
zapewnienie
niezbędnego
wsparcia
ich
rodzinom
i podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym. Przedsięwzięcie opiera się na pracy
zespołów, których zadaniem jest zapewnienie w systemowy i zintegrowany sposób
prowadzenia oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych wobec małych dzieci od
urodzenia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole podstawowej.
Wczesna Interwencja to wielospecjalistyczne, kompleksowe oddziaływanie wobec dziecka,
mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju od momentu wykrycia
pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu podjęcia nauki w szkole
podstawowej (0-6 lat). Wczesne wspomaganie obejmuje również wspieranie rodzin oraz
przygotowanie rodziców i wychowawców do umiejętnego postępowania z dzieckiem
i pozbycie się przez nich przekonania o własnej niekompetencji. Niezmiernie istotne jest jak
najszybsze podjęcie działań rehabilitacyjnych, aby przeciwdziałać rozwojowi
niepełnosprawności i ograniczać jej negatywne skutki w wymiarze zarówno społecznym, jak
i zawodowym.
Ponadto celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost dostępności usług interwencji
kryzysowej, w celu przywracania równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego
radzenia sobie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a dzięki temu
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej. Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje niewystarczająca
liczba ośrodków i miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej, zapewniających schronienie
osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a proponowana oferta usług
świadczonych przez specjalistów jest niewystarczająca do potrzeb odbiorców. Istnieje
ponadto wysoka potrzeba integracji działań służb zaangażowanych w niesienie pomocy
rodzinie w kryzysie na rzecz podniesienia skuteczności oddziaływań, co przyczyni się do
efektywnej i maksymalnie ograniczonej w czasie pomocy.
1. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej
interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym
niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się narodzin dziecka
niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.
Oferta wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji powinna obejmować:
 kompleksowe, zgodne z zapotrzebowaniem rodziny, działania profilaktyczne,
diagnostyczne, leczniczo- rehabilitacyjne i terapeutyczno - edukacyjne,
 wsparcie zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością oraz wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym
i społecznym,
 wsparcie rodziców/opiekunów dzieci oraz zdrowego rodzeństwa, zmierzające do
osiągnięcia celów działania
 wsparcie świadczone, w razie potrzeby, w miejscu zamieszkania dziecka
Jednocześnie, dla zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez
wielospecjalistyczne zespoły wczesnej interwencji koniecznym jest:
 ułatwianie lokalnym zespołom wczesnej interwencji dostępu do kluczowych specjalistów
poprzez np. doradztwo, w tym zdalne np. on - line, konsultacje w terenie, seminaria
regionalne/subregionalne;
 popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wczesnej wielospecjalistycznej interwencji
wśród kadr lokalnych zespołów wczesnej interwencji;
 organizacja szkoleń i doradztwa dla lokalnych wielospecjalistycznych zespołów wczesnej
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interwencji;
publikacja materiałów edukacyjnych, instruktażowych adresowanych zarówno do
lokalnych zespołów wczesnej interwencji, jak i rodziców;
 ułatwianie rodzicom dostępu do informacji o możliwości uzyskania pomocy np. poprzez
spotkania informacyjno - edukacyjne, dystrybucję materiałów.
2. Wsparcie i finansowe dla powstawania nowych ośrodków interwencji kryzysowej, ze
szczególnym uwzględnieniem ośrodków interwencji kryzysowej z miejscami schronienia,
także dla osób doświadczających przemocy oraz rozwoju już istniejących placówek.
3. Wsparcie finansowe dla tworzenia interdyscyplinarnego modelu pracy z osobą
i rodziną dotkniętą kryzysem, w tym przemocą w rodzinie w ośrodkach interwencji
kryzysowej.
4. Wsparcie finansowe dla prowadzenia w ośrodkach interwencji kryzysowej działań
profilaktycznych zapobiegających występowaniu sytuacji kryzysowych.
W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości świadczonych w ośrodkach usług zasadnym
jest stosowanie na etapie realizacji przedsięwzięcia standardów jakościowych precyzujących
cele i sposób funkcjonowania OIK.
Część wdrożeniowa


Okres realizacji

do 2020 r.

Koordynator

Województwo Małopolskie



Partnerzy





jednostki samorządu terytorialnego
organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe
jednostki służby zdrowia
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka funkcjonujące na mocy
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Przewidywane źródła
finansowania

RPO WM

Działanie 3

3. Rozwój infrastruktury opieki dziennej dla dzieci do lat 3

Poddziałanie

Cel realizacji

3.1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych oraz rozwoju
usługi opiekuna dziennego
Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie dostępu do usług z zakresu opieki dziennej
dla dzieci do lat 3 poprzez rozwój infrastruktury żłobków i klubów dziecięcych oraz usług
opiekuna dziennego. Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
jest jednym z kluczowych warunków dla wspierania pracujących rodziców. Wyniki analiz oraz
badań wskazują niezaprzeczalnie, iż jedną z grup, która doświadcza znacznych trudności na
rynku pracy jest grupa opiekunów osób zależnych, w tym szczególnie opiekunów dzieci do lat
3. Konieczne jest umożliwienie im powrotu lub wejścia na rynek pracy, zwłaszcza poprzez
zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 i tym samym wdrożenie w szerszym
niż do tej pory zakresie, zapisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
Podobnie jak w przypadku żłobka i klubu dziecięcego także instytucja dziennego opiekuna ma
pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem
opieki nad dziećmi). W czasie, gdy rodzice nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem
z powodu np. pracy zawodowej, mogą je powierzyć opiece dziennego opiekuna. Opieka
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sprawowana jest w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego
opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. Dzienny opiekun zapewnia
dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniając przy tym wiek,
indywidualne potrzeby oraz rozwój psychomotoryczny dziecka. Dziecko pozostawione pod
opieką posiadającego odpowiednie kwalifikacje dziennego opiekuna, uczy się i rozwija.
Dziecko to jest również bezpieczne - dzienny opiekun jest przeszkolony z zakresu pierwszej
pomocy i musi posiadać warunki lokalowe zapewniające dziecku bezpieczną opiekę.

Zakres rzeczowy

1. Wsparcie rozwoju dziennej opieki jako metody zapewniającej skuteczną opiekę nad
dzieckiem dla lat 3, umożliwiającą rodzinom pełnienie ról zawodowych
(tworzenie/zwiększania liczby miejsc w istniejących żłobkach, klubach dziecięcych).
2. Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.
Część wdrożeniowa

Okres realizacji

do 2020 r.

Koordynator

Województwo Małopolskie/ Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Partnerzy

Przewidywane źródła
finansowania



jednostki samorządu terytorialnego



organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kościoły i związki
wyznaniowe

RPO WM, budżet państwa

IV.6. REALIZACJA I MONITOROWANIE PROGRAMU
IV.6.1. FINANSOWANIE PROGRAMU

Przewiduje się, że Program finansowany będzie z następujących źródeł:





Środki własne Województwa Małopolskiego
Środki budżetu państwa
Środki RPO WM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)
Środki PO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój)

74

Prognoza finansowania55:

Obszar

Obszar I

Działanie

Profilaktyka i wsparcie
rodziny

55

Źródła
finansowania

Planowany
termin realizacji

1. Podniesienie wiedzy
i świadomości społecznej
dotyczącej różnych aspektów
rodzicielstwa

JST, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe
media, ROPS

- Środki własne
Województwa
Małopolskiego

do 2020

2. Wsparcie działań
ułatwiających łączenie życia
zawodowego i rodzinnego

JST, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe
ROPS, firmy
prywatne,
podmioty
ekonomii
społecznej
ROPS, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe
środowisko
naukowe

- Środki własne
Województwa
Małopolskiego
- RPO WM

do 2020

- Środki własne
Województwa
Małopolskiego

do 2020

Pozytywne
rodzicielstwo

Obszar II

Realizatorzy

1. Diagnozowanie i monitoring
zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na
podejmowanie działań
interwencyjnych w rodzinie

Prognoza dotyczy wyłącznie zadań realizowanych przez SWM
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2. Zwiększenie wiedzy i
kompetencji rodzicielskich

3. Rozwinięcie form wsparcia
rodzin, w tym wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem

Obszar III
Kompetencje oraz
kwalifikacje osób
pracujących w
systemie wsparcia
rodziny oraz pieczy
zastępczej i adopcji
w Małopolsce

1. Diagnozowanie i monitoring
potrzeb szkoleniowych kadr
podmiotów realizujących
działania w zakresie wsparcia
rodziny i systemu pieczy
zastępczej

2. Podnoszenie kompetencji i
kwalifikacji kadr oraz wdrożenie
systemu wsparcia w zakresie
profilaktyki wypalenia
zawodowego

ROPS, JST,
organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe
podmioty
działające na rzecz
dziecka i rodziny
JST, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe
ROPS, jednostki
oświatowe
ROPS, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe
środowisko
naukowe
ROPS, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i

- Środki własne
Województwa
Małopolskiego
- Środki RPO WM,

do 2020

- Środki własne
Województwa
Małopolskiego
- Środki RPO WM

do 2020

- Środki własne
Województwa
Małopolskiego
- Środki PO WER

do 2020

- Środki własne
Województwa
Małopolskiego
- Środki PO WER

do 2020
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3. Integrowanie środowiska
kadr systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej

Obszar IV

1. Rozwój sieci placówek
wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej

Infrastruktura
wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej

2. Wzmocnienie oferty
specjalistycznego wsparcia
dziecka i rodziny

związki
wyznaniowe JST,
środowisko
naukowe
ROPS, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe JST
JST, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe
instytucje
oświatowe, czy też
działające na rzecz
dziecka i rodziny,
publiczne służby
zatrudnienia
JST, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe
jednostki służby
zdrowia, zespoły
wczesnego
wspomagania
rozwoju dziecka

- Środki własne
Województwa
Małopolskiego

do 2020

- Środki RPO WM

do 2020

- Środki RPO WM

do 2020
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3. Rozwój infrastruktury opieki
dziennej dla dzieci do lat 3

JST, organizacje
pozarządowe i
inne podmioty
wymienione w art.
3 ust.3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie, w
tym kościoły i
związki
wyznaniowe

- Środki RPO WM
- Środki z budżetu
państwa

do 2020

IV.6.2. MONITOROWANIE

Celem sprawdzenia czy i w jakim stopniu przewidziane w programie działania są realizowane,
program będzie podlegał systemowi monitorowania. Prowadzone w jego ramach działania będą
obejmowały roczne monitorowanie przedsięwzięć programu oraz przeprowadzaną w cyklu
trzyletnim okresową ocenę realizacji działań, w formie raportu.
W poniższej tabeli zawarto wskaźniki monitorowania Programu.

78

Obszar

Działanie

Poddziałania

1. Podniesienie wiedzy i
świadomości społecznej
dotyczącej różnych
aspektów rodzicielstwa

1.1. Promowanie
pozytywnych wzorów
różnych form
rodzicielstwa, w tym:
rodzicielstwa zastępczego,
adopcji oraz działań na
rzecz rodzin z dziećmi

Obszar I
Pozytywne rodzicielstwo

Kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa

Cel
operacyjny

1.2. Realizowanie
projektów, przedsięwzięć
poświęconych dobremu,
świadomemu
rodzicielstwu oraz akcji
obrazujących znaczenie

Nazwa wskaźnika
(produktu)

Jednostka
miary

Wartość
docelowa
2020

Liczba kampanii i
akcji promocyjnych
poruszających
tematykę szeroko
rozumianego
rodzicielstwa

szt.

3

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Na przedsięwzięcie
będą składały się:
dystrybucja ulotek
poruszających
problematykę
rodzicielstwa oraz
informacje
medialne związane
z różnymi
aspektami
rodzicielstwa.
Zaplanowano 3
przedsięwzięcia
tego typu do 2020
r.

Liczba konkursów dla
dzieci z rodzin
zastępczych, czy
adopcyjnych oraz
rodzinnych domów
dziecka, których
tematem będzie
rodzina

szt.

5

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 1
przedsięwzięcie
tego typu w roku

Liczba konferencji
promujących różne
formy rodzicielstwa

szt.

5

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Wydarzenie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 5

Źródło

Opis sposobu
wyliczenia wartości
wskaźnika

systemowego spojrzenia
na rodziny

Zwiększenie potencjału
i kompetencji rodziny
do prawidłowego
wypełniania swych
funkcji.II
Obszar
Profilaktyka i wsparcie
rodziny

2. Wsparcie działań
ułatwiających łączenie
życia zawodowego
i rodzinnego

1. Diagnozowanie i
monitoring zjawisk
rodzących
zapotrzebowanie na
podejmowanie działań
interwencyjnych w
rodzinie

wydarzenia tego
typu do 2020 r.

1.3. Wydawnictwa na
temat rodzicielstwa

Liczba publikacji
związanych z
tematyką
rodzicielstwa,
promujących
właściwe
wypełnianie ról
rodzicielskich

2.1. Promowanie inicjatyw
w zakresie rozwiązań
ułatwiających
pracownikowi pełnienie
funkcji opiekuńczych
i zawodowych

1.1. Prowadzenie badań,
analiz

szt.

3

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Liczba centrów
wsparcia opiekunów
nieformalnych osób
starszych

centrum

5

System
monitorowania
RPO (dane od
realizatorów
projektów)

Liczba konkursów na
pracodawcę
przyjaznego rodzinie

szt.

3

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Liczba
przeprowadzonych
badań i analiz

szt.

3

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 3
przedsięwzięcia
tego typu do 2020
r.
Liczba wynika z
subregionalnego
charakteru
przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 3
przedsięwzięcia
tego typu w roku
Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 3
przedsięwzięcia
tego typu
w roku
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2. Zwiększenie wiedzy i
kompetencji
rodzicielskich

Liczba opracowanych
raportów

szt.

3

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

1.2. Dokonywanie
ekspertyz w oparciu o
przeprowadzone badania i
analizy

Liczba dokonanych
ekspertyz

szt.

1

2.1. Prowadzenie szkoleń/
warsztatów podnoszących
umiejętności
wychowawcze rodziców
oraz poświęconych
tematyce znaczenia więzi
w rodzinie, relacji
małżeńskich, roli ojca i
matki w procesie
wychowania dziecka oraz
przygotowania do roli
rodzica
2.2. Realizacja programów
wspierających samorządy
lokalne oraz organizacje
pozarządowe

Liczba szkoleń/
warsztatów
podnoszących
umiejętności
wychowawcze
rodziców

szt.

4

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)
Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Liczba
dofinansowanych
programów dla
jednostek samorządu
terytorialnego oraz
organizacji
pozarządowych w
zakresie projektów

szt.

2

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 3
przedsięwzięcia
tego typu
w roku
Zaplanowano 1
przedsięwzięcie
tego typu
do 2020 r.
Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 4
cykle przedsięwzięć
tego typu do 2020
r.

Zaplanowano 2
przedsięwzięcia
tego typu
do 2020 r.
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wzmacniających
kompetencje
rodzicielskie
3. Rozwinięcie form
wsparcia rodzin, w tym
wykluczonych lub
zagrożonych
wykluczeniem

3.1. Wdrażanie projektów
wspierających rodziny
zagrożone wykluczeniem
społecznym, w tym
rodziny wielodzietne

3.2. Realizacja programu
stypendialnego dla
uczniów zdolnych

3.3. Realizacja projektów
popularyzujących
znaczenie usług
asystenckich oraz rodzin
wspierających

Liczba
dofinansowanych
projektów dla JST
i organizacji
pozarządowych na
wsparcie rodzin
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Liczba uczniów,
którzy
skorzystali ze
wsparcia
w ramach
programów
stypendialnych
Liczba akcji
informacyjnoedukacyjnych
promujących usługi
asystenckie i rodziny
wspierające

szt.

2

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

osoba

1 500

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
realizatora
przedsięwzięcia

szt.

1

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 2
przedsięwzięcia
tego typu do 2020
r.
Szacunek oparty
o założenia
projektowe

Zaplanowano 1
przedsięwzięcie
tego typu
do 2020 r.
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Obszar III
Kompetencje oraz kwalifikacje osób pracujących w systemie wsparcia rodziny oraz
pieczy zastępczej i adopcji w Małopolsce

Zwiększenie kompetencji kadr instytucji i organizacji realizujących zadania z
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz adopcji

1.Diagnozowanie
i monitoring potrzeb
szkoleniowych kadr
podmiotów realizujących
działania w zakresie
wsparcia rodziny i
systemu pieczy
zastępczej

2. Podnoszenie
kompetencji i kwalifikacji
kadr oraz wdrożenie
systemu wsparcia w
zakresie profilaktyki
wypalenia zawodowego

1.1. Prowadzenie badań i
analiz

2.1. Prowadzenie
seminariów, szkoleń i
warsztatów dla kadr
systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej

Liczba
przeprowadzonych
badań i analiz

szt.

3

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 3
przedsięwzięcia
tego typu do 2020
r.

Liczba opracowanych
raportów

szt.

3

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

Liczba przedstawicieli
jednostek samorządu
terytorialnego
szczebla gminnego i
powiatowego, którzy
podnieśli
kompetencje w
zakresie
deinstytucjonalizacji
pieczy zastępczej

osoba

100

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania).

Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 3
przedsięwzięcia
tego typu do 2020
r.
Szacunek oparty
o założenia
projektowe
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1. Rozwój sieci placówek
wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej

Obszar IV
Infrastruktura wsparcia
rodziny i pieczy
zastępczej

Rozwój infrastruktury
wsparcia rodziny i
systemu pieczy
zastępczej

3. Integrowanie
środowiska kadr systemu
wspierania rodziny i
pieczy zastępczej

2.2. Usługi superwizyjne
dla kadr systemu
wspierania rodziny i pieczy
zastępczej

Liczba usług
superwizyjnych dla
kadr systemu
wspierania rodziny i
pieczy zastępczej

szt.

5

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania).

3.1. Współpraca pomiędzy
organami samorządu
terytorialnego a
organizacjami
pozarządowymi
prowadzącymi działania na
rzecz rodziny
3.2. Podejmowanie
inicjatyw i organizowanie
wydarzeń stanowiących
pole do integracji i
wymiany doświadczeń

Liczba otwartych
konkursów ofert dla
organizacji
pozarządowych

szt.

2

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania).

Liczba spotkań dla
kadr systemu
wspierania rodziny i
pieczy zastępczej w
ramach RPW

spotkanie

10

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od
koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania).

1.1. Rozszerzenie oferty
placówek wsparcia
dziennego

Liczba gmin, na
terenie których
uruchomiono PWD

gmina

66

System
monitorowania
RPO (dane od
realizatorów
projektu)

1.2.Rozwój oferty
wsparcia dla

Liczba osób
zagrożonych

osoba

30

Dane pozyskiwane
bezpośrednio od

Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 1
przedsięwzięcie
tego typu
w roku
Zaplanowano 2
przedsięwzięcia
tego typu
do 2020 r.

Przedsięwzięcie
stanowi
kontynuację
dotychczasowych
działań –
zaplanowano 2
przedsięwzięcia
tego typu
w roku
Szacunek oparto o
liczbę gmin, w
których ta forma
wsparcia nie jest
prowadzona wg
OZPS WM za 2014
r.
Szacunek oparty
o założenia
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opuszczających pieczę
zastępczą

2.Wzmocnienie oferty
specjalistycznego
wsparcia dziecka i
rodziny

2.1. Zwiększenie dostępu
do wczesnej interwencji i
rehabilitacji w regionie

2.2.Rozwój sieci oraz
specjalizacji usług
ośrodków interwencji
kryzysowej

3. Rozwój infrastruktury
opieki dziennej dla dzieci
do lat 3

3.1. Wsparcie dla
tworzenia i
funkcjonowania żłobków i
klubów dziecięcych oraz
rozwoju usługi opiekuna
dziennego

ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem
Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym objętych
usługami
zdrowotnymi w
programie
Liczba powiatów, na
terenie których
uruchomiono OIK

Liczba miejsc
wychowania
przedszkolnego

Liczba osób
opiekujących się
dziećmi w wieku do
lat 3 objętych
wsparciem w
programie

koordynatora
przedsięwzięcia
(sprawozdania)

projektowe

osoba

641

System
monitorowania
RPO (dane od
realizatorów
projektu)

Szacunek oparty
o założenia
projektowe

powiat

6

System
monitorowania
RPO (dane od
realizatorów
projektu)

szt.

7 700

SL 2014

Szacunek oparto
o liczbę powiatów,
w których ta forma
wsparcia nie jest
prowadzona wg
OZPS WM za 2014
r.
Szacunek oparty
o założenia
projektowe

osoba

5 270

SL 2014

Szacunek oparty
o założenia
projektowe
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IV.6.3. ZARZĄDZANIE

W realizację Programu zaangażowane będą zarówno samorząd województwa, samorządy powiatowe
i gminne, ale również organizacje pozarządowe i kościelne realizujące zadania w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Za koordynację działań związanych z wdrażaniem większości zapisów Programu odpowiedzialny
będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
IV.6.3.1. Skład zespołu zadaniowego ds. opracowania programu

Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 67/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
zmienionym Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 16/2015 z dnia 25 lutego
2015 r. do opracowania Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
ustalono następujący skład Zespołu Zadaniowego:
1. Wojciech Kozak – Wicemarszałek Zarządu Województwa Małopolskiego sprawujący opiekę
merytoryczną i konsultacyjną nad sprawami z zakresu polityki społecznej i polityki prorodzinnej –
Przewodniczący Zespołu,
2. Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Zastępca
Przewodniczącego Zespołu,
3. Dariusz Madera – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego,
4. Anita Orzeł – Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
5. Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
6. Wojciech Grzeszek - Przedstawiciel Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku
Województwa Małopolskiego
7. Aneta Kosiba – Kierownik Działu Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w
Krakowie,
8. Anna Boduch – Syc – inspektor ds. polityki społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
w Krakowie –Sekretarz Zespołu,
9. Justyna Mańka – starszy referent ds. polityki społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki
Społecznej w Krakowie,
10. Małgorzata Szlązak – Kierownik Projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie,
11. Weronika Salamon – pracownik Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego,
12. Barbara Szulia-Flak - pracownik Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
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