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Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

Zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi
przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej
na poziomie lokalnych społeczności” deinstytucjonalizacja
to proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług
świadczonych w lokalnej społeczności, wymagający z jednej
strony rozwoju usług świadczonych w lokalnej społeczności,
z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki
instytucjonalnej.

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej
1.

Intensywny rozwój usług dla rodzin wychowujących dzieci – zadanie
gminy zmierzające do zmniejszania liczby dzieci
umieszczanych
w pieczy zastępczej.

2.

Działania na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej
i profesjonalizacji zawodu rodzica zastępczego.

3.

Obniżanie
liczebności
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
i podwyższanie wieku przebywających w nich wychowanków.

4.

Działania na rzecz bezpiecznej pieczy zastępczej.

5.

Intensyfikacja działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny
biologicznej i skuteczne programy usamodzielniania.

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej – terminy ustawowe
Liczba dzieci umieszczonych w
placówkach opiekuńczowychowawczych od dnia 1 stycznia
2013 r. do dnia 1 stycznia 2021 r. – nie
może być wyższa niż 30. Po tym
okresie liczba dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych nie może
być wyższa niż 14.

W placówkach opiekuńczowychowawczych w okresie 4 lat od
dnia wejścia w życie ustawy (do 1
stycznia 2016 roku) mogły być
umieszczane dzieci powyżej 7 roku
życia. Obecnie nie ma takiej mozliwści
.

W placówkach opiekuńczowychowawczych w okresie od dnia
1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2019 r. mogą przebywać dzieci
powyżej 7 roku życia. Po upływie tego
okresu w placówkach opiekuńczowychowawczych mogą przebywać
jedynie dzieci powyżej 10 roku życia.

Współpraca i koordynacja działań – jeden plan dla rodziny
1. Współpraca pomiędzy szczeblami samorządu (poziom strategii) i instytucjami powiatu i gminy
(OPS - PCPR - instytucje wspierania rodziny i pieczy zastępczej - organizacje niepubliczne)
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i działań wspierających rodziny.
2. Współpraca na poziomie instytucji w ramach jednego szczebla samorządu (system wspierania
rodziny i pieczy zastępczej, pomoc społeczna, zdrowie, oświata, kuratorzy, sędziowie).
3. Włączenie w realizację zadań publicznych lokalnych organizacji niepublicznych i wykorzystanie
zasobów lokalnych.
4. Poprawa jakości działań monitorujących i wymiana dobrych praktyk pomiędzy powiatami.
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-naddzieckiem/dobre-praktyki---prezentacje/
5. Wykorzystanie środków przekazanych przez resort rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań własnych samorządów lokalnych oraz środków europejskich w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych.

System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej a fundusze unijne
w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej a
fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014 – 2020.

Nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianami do Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a ich przewidywane zakończenie
planuje się w 2018 roku.
Proponowane zmiany w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej dotyczą przede wszystkim:
• intensyfikacji podaży usług dla rodzin wychowujących dzieci, w tym wzmocnienia
roli asystenta rodziny,
• rozwoju placówek wsparcia dziennego i rodzin wspierających,
• przyśpieszenia procesu deinstytucjonalizacji w obszarze pieczy zastępczej oraz
działań na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej
• maksymalnego ograniczenia liczby najmłodszych dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
• wzmocnienia procesu usamodzielnień pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej.

Dziękuję za uwagę

