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Piecza zastępcza ma na celu zapewnienie
czasowej opieki i wychowania dzieciom
w przypadkach niemożności sprawowania opieki
i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą
organizuje powiat.

Zadania zawodowe:
•

•

•

•

•

•

•
•
•

udzielanie pomocy rodzinom zastępczym
i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy
zastępczej,
przygotowanie planu pomocy dziecku, we
współpracy z asystentem rodziny i rodziną
zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom
dziecka,
pomaganie
rodzinom
zastępczym
oraz
prowadzącym
rodzinne
domy
dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
zapewnienie rodzinom zastępczym oraz
prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu
do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym
psychologicznej, reedukacyjnej
organizowanie
opieki
nad
dzieckiem,
w
przypadku
gdy
rodzina
zastępcza
niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa
albo prowadzący rodzinny dom dziecka
okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub
losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
zgłaszanie
do
ośrodków
adopcyjnych
informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom
rodzinnych form pieczy zastępczej,
opracowanie rocznego sprawozdania z pracy,
systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji
w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149, poz. 887),
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może
zostać osoba, która legitymuje się wykształceniem
wyższym na kierunku pedagogika, pedagogika
specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna,
nauki o rodzinie. Zawód mogą wykonywać
również osoby
z wykształceniem wyższym,
ukończonym
na
dowolnym
kierunku,
uzupełnionym studiami podyplomowymi w
zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie,
resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z
zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Od tych osób dodatkowo wymagane jest co
najmniej roczne doświadczenie w pracy z
dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne
doświadczenie jako rodzina zastępcza lub
prowadzący rodzinny dom dziecka.
Niezależnie od wykształcenia, od przyszłego
koordynatora wymagane jest aby była to osoba
nigdy nie pozbawiona władzy rodzicielskiej czy
zawieszona lub ograniczona w prawach
rodzicielskich, nie skazana prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo, wypełniająca
obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki na niej
spoczywa z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania psychofizyczne:
•
•
•

zainteresowania społeczne, chęć pomagania innym
i reprezentowania ich interesów,
łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
oraz zdobywania zaufania,
umiejętność współpracy i współdziałania,

•
•
•
•

empatia, cierpliwość, wyrozumiałość,
wysoka samokontrola i odpowiedzialność,
odporność emocjonalna, zrównoważenie,
pełna sprawność psychiczna i fizyczna.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:
•
•

wady narządów ruchu,
zaburzenia psychiczne i nałogi.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Od stycznia 2015 r. powiaty są zobowiązane
zatrudniać koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej. Koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej może zatrudnić organizator rodzinnej
pieczy zastępczej, czyli wyznaczona przez
starostę jednostka organizacyjna powiatu lub
podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego
zadania, Jest to najczęściej Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.. Praca jest wykonywana
w ramach stosunku pracy w systemie
zadaniowego czasu pracy albo umowy
o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia. Powiat może uzyskać dotację
na
dofinansowanie
do
wynagrodzeń
koordynatorów w wysokości do 50 procent, z
maksymalnej kwoty 2500 zł miesięcznie - na etat
lub równoważnej czasowo umowy-zlecenia (w
ramach Programu: asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015)

Płace:
Płace, określa kierownik danej jednostki wg tabeli
wynagradzania i kategorii zaszeregowania (XIV)
– minimalna płaca zasadnicza wynosi 1.700 zł
(Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych
z 11 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014 poz.1786).

