
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie roczne z realizacji 3-letniego Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. 

   Sprawozdanie za rok 2020. 
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Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez Starostę jednostka 

organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.  

Zgodnie z zarządzeniem nr 137.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 października 2011 r., 

na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wołomińskim zostało wyznaczone 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.  

Zgodnie z art.180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U z 2020r. poz.821 z późn.zm), do zadań własnych powiatu należy 

opracowywanie i realizacja 3 letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.          

W związku z powyższym Uchwałą Nr IV-27/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

28.02.2019r. przyjęła „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021”                

Celem głównym w/w programu jest: Rozbudowa systemu pomocy dziecku i rodzinie na terenie 

powiatu wołomińskiego.  

Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe zdefiniowane następująco: 

1. Wsparcie istniejących form pieczy zastępczej. 

2. Wsparcie dla rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 

3. Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych        

i rodzin zastępczych. 

4. Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

Osiągnięcie tak zdefiniowanych celów szczegółowych możliwe jest dzięki podjęciu 

określonych zadań i działań założonych w programie. 

 

1.Wsparcie istniejących form pieczy zastępczej. 

L.P ZADANIE DZIAŁANIA REALIZATORZY 

1. Zwiększenie liczby 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Na dzień 31.12.2020 roku 

zatrudnionych na umowę o pracę 

było 8 koordynatorów. Zawarte 

były trzy umowy na zastępstwo.  

W roku 2020 został zatrudniony na 

umowę o pracę 1 koordynator.      

W każdym roku sukcesywnie 

ORPZ wnioskuje o zwiększanie 

etatów, aby realizować zapisy 

ustawy.    

Starostwo 

Powiatowe w 

Wołominie, 

PCPR 

2. Pozyskiwanie nowych 

kandydatów na rodziny 

zastępcze. 

Na dzień dzisiejszy kandydaci, 

osoby chętne same zgłaszają się do 

PCPR a informacje uzyskały 

poprzez  kampanie telewizyjne 

ogólnokrajowe, okres 

przedświąteczny i chęć 

PCPR 
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zaopiekowania się dzieckiem, 

informacje od istniejących rodzin 

zastępczych. Kandydaci 

pozyskiwani są również z 

istniejącego środowiska pieczy 

zastępczej (przekwalifikowanie na 

RZZ i RDDz).  

3. Organizowanie 

lokalnych kampanii 

społecznych mających 

na celu promowanie idei 

rodzicielstwa 

zastępczego. 

W roku 2020 nie została 

zorganizowana żadna kampania 

społeczna.  

 

PCPR 

4. Organizowanie szkoleń 

dla rodzin zastępczych. 

1. Szkolenie PRIDE  

od 04.08.2020r.–

30.10.2020r. (ponad 60 

godzin szkoleniowych i 

konsultacji ). 

Szkolenie przeprowadzają 

wykwalifikowani trenerzy, 

pracownicy PCPR 

Wołomin w ramach swojej 

pracy. 

2. Dnia 6 lutego 2020 roku  

odbyło się spotkanie 

szkoleniowe dla pieczy 

zastępczej                              

z pracownikami 

Wojewódzkiego Ośrodka 

Adopcyjnego                      

w Warszawie podczas 

spotkania poruszane były 

przede wszystkim 

zagadnienia dotyczące 

adopcji i przysposobienia 

oraz dylematy rodzin 

zastępczych i instytucji 

biorących udział w procesie 

adopcji. 

 

PCPR 

5. Organizowanie grup 

wsparcia  dla rodzin 

zastępczych. 

W roku 2020 nie były realizowane 

grupy wsparcia dla rodzin 

zastępczych. 

PCPR, Organizacje 

pozarządowe. 

6. Zwiększenie dostępu 

rodzinom zastępczym 

do specjalistycznej 

pomocy prawnej, 

psychologicznej     i 

medycznej.  

W roku 2020 Specjalistyczna 

Poradnia Rodzinna przy 

Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie objęła pomocą 

psychologiczną  

84 rodzin zastępczych.  

PCPR 
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Odbyło się 362 spotkań z 

psychologiem i prawnikiem: 

− prowadzono 7 

długoterminowych 

psychoterapii dzieci z 

rodzin zastępczych,  co 

stanowi 72 sesje 

terapeutyczne,   

− konsultacjami 

psychologicznymi objęto 

23 dzieci z rodzin 

zastępczych co stanowi  69 

spotkań konsultacyjnych,  

− objęto również 58 rodzin ( 

101 osoby, 171 spotkań 

diagnostycznych) 

badaniami na posiadanie 

predyspozycji i motywacji 

do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, badania 

były sporządzone na 

potrzeby opinii 

organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej dot. 

kandydatów na rodziny 

zastępcze bądź na potrzeby 

sądu,  

− przeprowadzono 14 

diagnoz psychofizycznych 

dzieci oraz odbyło się 67 

spotkań diagnostycznych, 

− udzielono 5 osobom z 

rodzin zastępczych porad 

prawnych, odbyło się 8 

spotkań  z prawnikiem. 

 

7. Finansowanie 

wynagrodzeń 

zawodowych rodzin 

zastępczych oraz 

rodzinnych domów 

dziecka. 

Ze środków finansowych Powiatu 

Wołomińskiego zgodnie z 

zaplanowanym wcześniej 

budżetem finansowane są 

wynagrodzenia dla:  

-   6 rodzin zastępczych 

zawodowych, 

-   6 rodzinnych domów dziecka. 

PCPR 

8. Stworzenie możliwości 

uzyskania wsparcia dla 

rodzin zastępczych 

przez rodziny 

pomocowe. 

Każda z rodzin zastępczych 

przeszkolonych szkoleniem PRIDE 

może być rodziną pomocową dla 

innej rodziny jeśli zaistnieje taka 

potrzeba.  

PCPR,  

Rodziny zastępcze. 
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9. Wzmocnienie 

kompetencji 

wychowawczych 

istniejących rodzin 

zastępczych. 

Wzmocnienie kompetencji poprzez 

organizowanie szkoleń dla rodzin 

zastępczych: 

Szkolenie PRIDE (również 

uczestniczą istniejące rodziny 

zastępcze), spotkania 

konsultacyjne z psychologami.  

Dnia 6 lutego 2020 roku  odbyło 

się spotkanie szkoleniowe dla 

pieczy zastępczej                              

z pracownikami Wojewódzkiego 

Ośrodka Adopcyjnego                   

w Warszawie podczas spotkania 

poruszane były przede wszystkim 

zagadnienia dotyczące adopcji        

i przysposobienia oraz dylematy 

rodzin zastępczych i instytucji 

biorących udział w procesie 

adopcji. 

Warsztaty umiejętności 

wychowawczych w roku 2020 nie 

były przeprowadzone ze względu 

na panującą pandemię. 

PCPR, 

Organizacje 

pozarządowe, 

10. Organizowanie spotkań 

integracyjnych dla 

rodzin zastępczych. 

W 2020 roku rodziny zastępcze 

miały szanse na integracje podczas 

szkolenia PRIDE oraz spotkania 6 

lutego z WOA w którym brało 

udział 40 osób.  

W roku 2020 ze względu na 

panująca pandemię koronowirusa, 

nie było możliwości 

organizowania spotkań 

integracyjnych. 

 

PCPR 

   

2.Wsparcie dla rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 

L.P ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATORZY 

1. Umożliwienie realizacji 

kontaktów rodziców 

biologicznych z 

dzieckiem 

przebywającym w pieczy 

zastępczej. 

Realizowane na bieżąco, przez 

rodziny zastępcze. Czasem 

przy obecności pracownika 

PCPR.  

W okresie pandemii, kontakty 

bezpośrednie ograniczone ze 

względów bezpieczeństwa,  

były stosowane środki 

ostrożności i zalecenia 

Ministra.  

PCPR, 

Rodziny zastępcze. 
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2. Zwiększenie dostępu 

rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo –

wychowawcze do 

specjalistycznej pomocy 

psychologicznej i 

prawnej. 

Na terenie Powiatu działają: 

- Specjalistyczna Poradnia 

Rodzinna prowadzona przez 

PCPR w Wołominie.   

Punkty Specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego: 

- Fundacja Spectrum Al. Armii 

Krajowej 16A w Wołominie – 

prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego w 

Wołominie dla gmin: Kobyłka, 

Poświętne i Wołomin oraz w 

Tłuszczu dla gmin: Jadów, 

Strachówka i Tłuszcz. 

- Stowarzyszenie PRO                    

ul. Słowackiego 21 Ząbki – 

prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego w 

Ząbkach dla gmin Marki, 

Ząbki i Zielonki. 

- Stowarzyszenie 

„Radzymińskie Forum” ul. 

Letnia 15 w Radzyminie - 

prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego w 

Radzyminie dla gmin: 

Dąbrówka, Klembów i 

Radzymin. 

PCPR, organizacje 

pozarządowe. 

3. Współpraca z ośrodkami 

pomocy społecznej w 

zakresie organizacji 

warsztatów, szkoleń dla 

rodziców biologicznych 

dzieci przebywających w 

pieczy zastępczej przez 

gminę. 

Na terenie Powiatu 

Wołomińskiego poszczególne 

Gminy realizują to zadanie we 

własnym zakresie. 

Współpraca opiera się na 

wymianie doświadczeń oraz 

pozyskiwaniu informacji 

potrzebnych do 

przeprowadzania szkoleń.  

OPSy, poradnie 

psychologiczno -

pedagogiczne, 

organizacje 

pozarządowe. 

4. Współpraca koordynatora 

z asystentem rodziny 

biologicznej dziecka 

umieszczonego 

tymczasowo w pieczy 

zastępczej. 

Koordynatorzy i pracownicy 

PCPR  nawiązali współpracę 

w  23 rodzinach zastępczych z 

rodzicami biologicznymi i 

asystentami rodziny 

biologicznej. 

Koordynatorzy i pracownicy 

tut. Centrum współpracowali z 

asystentami następujących 

gmin: 

-Wołomin 

- Klembów 

- Tłuszcz 

PCPR, miejskie i 

gminne ośrodki 

pomocy społecznej 
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- Radzymin 

- Poświętne 

- Marki 

- Kraków 

- Warszawa dzielnica 

Białołęka  

- Warszawa dzielnica Praga 

Południe 

- Warszawa dzielnica Praga - 

Północ 

5. Stała współpraca 

zespołów złożonych z 

pracowników instytucji i 

organizacji działających 

na rzecz dziecka i 

rodziny. 

W roku 2020 odbywały się 

zespoły do spraw oceny 

sytuacji dziecka organizowane 

przez Organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej do marca 

2020 roku. Ze względu na 

panującą pandemię 

koronowirusa zespoły do 

spraw oceny sytuacji dziecka 

nie odbywały się w formie 

spotkań osobistych. Na 

potrzeby organizatora zbierana 

była pełna dokumentacja na 

podstawie której była 

dokonywana ocena sytuacji 

dziecka i przekazywane 

sprawozdanie do Sądu. 

 

Do marca 2020 roku  

raz w miesiącu odbywały się 

spotkania koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej i 

pracowników organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej z 

asystentami rodziny i 

pracownikami socjalnymi z 

Gminy Wołomin na terenie 

której znajduje się najwięcej 

rodzin zastępczych w Powiecie 

Wołomińskim. 

PCPR,  

miejskie i gminne 

ośrodki pomocy 

społecznej. 

6. Promowanie wartości 

rodzinnych wśród 

lokalnej społeczności. 

Brak działań w roku 2020r. Starostwo Powiatowe 

w Wołominie, 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe. 
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3. Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych             

i rodzin zastępczych. 

L.P ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATORZY 

1. Wsparcie w realizacji 

indywidualnych 

programów 

usamodzielnienia. 

Liczba Indywidualnych 

Programów 

Usamodzielnienia- 302.   

PCPR 

2. Przyznawanie pomocy 

pieniężnej na 

usamodzielnienie, 

kontynuowanie nauki oraz 

zagospodarowanie. 

Świadczenia zostały 

wypłacone 63 pełnoletnim 

wychowankom w kwocie 

423 531 zł. 

PCPR 

3. Zwiększenie dostępu 

osobom usamodzielnianym 

do specjalistycznej 

pomocy prawnej i 

psychologicznej. 

Pracownicy informują o 

możliwości skorzystania z 

pomocy psychologa lub 

prawnika.  

PCPR 

4. Organizowanie 

warsztatów, szkoleń dla 

osób usamodzielnianych. 

W ramach działania projektu 

unijnego  Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa IX 

„Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z 

ubóstwem”, Działanie 9.1 

„Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób 

wykluczonych  i 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu” ze wsparcia 

korzysta młodzież 

przebywająca w pieczy 

zastępczej  - 38 uczestników.  

PCPR, organizacje 

pozarządowe. 

5. Wspieranie osób 

usamodzielnianych w 

zakresie zapewnienia 

miejsc w mieszkaniach 

chronionych, pomoc w 

uzyskiwaniu lokalu z 

zasobów gminy. 

W 2020 roku w mieszkaniach 

chronionych- treningowych na 

podstawie decyzji Starosty 

Wołomińskiego przebywało 4 

pełnoletnich wychowanków 

pieczy zastępczej. 

Pomoc w uzyskaniu lokalu z 

zasobów gminy otrzymały 2 

osoby. Jeden z wychowanków 

otrzymał mieszkanie z 

zasobów gminy Wołomin, w 

którym po remoncie 

sfinansowanym z pomocy 

pieniężnej na 

usamodzielnienie zamieszkał.   

PCPR 
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2 wychowanków 

przebywających w 

przedłużonej pieczy 

zastępczej otrzymało pomoc i 

wsparcie koordynatora pieczy 

zastępczej lub pracownika 

organizatora  w zakresie 

spraw mieszkaniowych.  

 

6. Pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy. 

38 wychowanków bierze 

udział w Projekcie unijnym  w 

ramach działania 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa IX 

„Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z 

ubóstwem”, Działanie 9.1 

„Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób 

wykluczonych  i 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu”.   

 

 3 osoby usamodzielniane  

przebywające w mieszkaniach 

chronionych –treningowych, 

otrzymały pomoc i wsparcie 

przy poszukiwaniu pracy oraz 

5 wychowanków 

przebywających w 

przedłużonych rodzinach 

zastępczych.  

 

PCPR, organizacje 

pozarządowe, rodziny 

zastępcze, placówki 

opiekuńczo- 

wychowawcze. 

 

4. Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

L.P ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATORZY 

1. Podnoszenie kwalifikacji 

kadry zajmującej  się 

działaniami z zakresu 

pieczy zastępczej. 

- Ogólnopolska Konferencja 

„Dziecko pokrzywdzone 

przestępstwem” –12 osób, 

- Szkolenie „Profesjonalizacja 

pomocy kadr instytucji 

pomocowych działających w 

sieci pokrzywdzonym 

przestępstwem jako narzędzie 

przeciwdziałania przestępczości 

”. – 1 osoba, 

PCPR 
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- Szkolenie – „Jak mówić, żeby 

dzieci nas słuchały? Jak Słuchać, 

żeby dzieci do nas mówiły”, 

Warszawa ośrodek Plaster 

Miodu   – 1 osoba, 

-Szkolenie „ Dzieci i młodzież w 

kryzysie - interwencja „– 1 

osoba, 

- Szkolenie- „Praca socjalna z 

osobami z zaburzeniami 

psychicznymi – 1 osoba, 

- Szkolenie- „Dom bez 

przemocy- Profilaktyka i 

niwelowanie skutków 

stosowania przemocy w 

rodzinie” - 1 osoba 

 

 

Ponadto pracownicy 

organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w dalszym ciągu 

doszkalają się we własnym 

zakresie.   

  

2. Współpraca z 

organizacjami 

pozarządowymi na rzecz 

pieczy zastępczej. 

W roku 2020 ze względu na 

epidemie koronowirusa były 

ograniczone możliwości 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

PCPR, Organizacje 

pozarządowe.  

3. Organizowanie szkoleń 

dla koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Szkolenie z zakresu Planów 

kapitałowych, spotkania z 

psychologiem w ramach 

superwizji własnej pracy i 

warsztatu pracy. 

PCPR 

4. Prowadzenie działań 

promujących 

wolontariat. 

Brak.  

5. Szkolenie wolontariuszy. Brak.  

6. Współpraca 

koordynatorów i 

asystentów rodziny na 

rzecz powrotu dziecka 

do rodziny naturalnej. 

Koordynatorzy i pracownicy 

PCPR  nawiązali współpracę w  

23 rodzinach zastępczych z 

rodzicami biologicznymi i 

asystentami rodziny 

biologicznej. 

Współpraca odbywała się z 6 

gminami z terenu Powiatu 

wołomińskiego i 4 gminami z 

poza terenu Powiatu 

Wołomińskiego.  

 

PCPR i OPS-y 
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Dodatkowo raz w miesiącu 

odbywają się spotkania 

koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej i pracowników 

organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej z asystentami i 

pracownikami socjalnymi z 

Gminy Wołomin na terenie 

której znajduję się najwięcej 

rodzin zastępczych w Powiecie 

Wołomińskim. W roku 2020 

spotkania odbywały się do 

marca. 

 

7. Uzyskiwanie środków 

zewnętrznych na rzecz 

wsparcia środowiska 

rodzin zastępczych. 

- Działania w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa IX 

„Wspieranie włączenia 

społecznego i walka                      

z ubóstwem”, Działanie 9.1 

„Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych                

i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu”. 

Projekt „O! Tworzymy Twoją 

Przyszłość” jest realizowany 

przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wołominie 

w okresie od  01.07.2019 r. do 

31.07.2021 r., a jego ogólna 

wartość wynosi 839.986,37 zł – 

dofinansowanie z UE 671 

986.37 zł (w tym wkład własny         

w wysokości 20% wartości 

całego projektu, tj. kwotę 

168.000,00 zł). 

Uczestnikami projektu są osoby 

z niepełnosprawnością - 20 os. 

(10K, 10M)  w wieku 

aktywności zawodowej,   

młodzież  przebywająca w 

pieczy zastępczej – 38 os.(24K, 

14M),    a także 2 osoby z rodzin 

korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej – 

podopieczni ośrodków pomocy 

społecznej. 

 

PCPR, OPS Marki, 

OPS Wołomin 
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- Realizacja projektu „Wsparcie 

dzieci umieszonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”. 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie zgodnie z Uchwałą Nr 

VI-232/2020 Zarządu Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 30 lipca 

w sprawie udzielenie 

pełnomocnictwa do realizacji 

projektu „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” realizowało w 

okresie od 30 lipca 2020 r. do 

dnia 30 listopada 2020 r. projekt 

„Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19”, na 

podstawie z Umowy Nr WPS-

IV.946.5.38.2020 zwartej 

pomiędzy Starostą 

Wołomińskim, a Wojewodą 

Mazowieckim z dnia 20 lipca 

2020 r. 

W ramach projektu wsparciem 

zostało objętych 219 podmiotów 

pieczy zastępczych tj. rodzin 

zastępczych oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych.  

W ramach projektu otrzymano 

środki finansowe w kwocie 726 

285,00. , z czego wykorzystano 

725 955,10 zł. Pozostałe środki 

w kwocie 329,90 zostały 

zwrócone. 

Ze środków przeznaczonych  na 

realizację projektu zostały 

zakupione: 

- Środki ochrony indywidualnej 

(rękawiczki, maseczki 

jednorazowe, płyny do 

dezynfekcji);   

- 156 laptopów z 

oprogramowaniem Office 2019; 

- 41 urządzeń wielofunkcyjnych; 

- 6 tablic interaktywnych; 

- 8 projektorów; 

- 11 telewizorów; 
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- 4 oprogramowania dla dzieci z 

niepełnosprawnościami. 

 

8. Wprowadzenie 

superwizji w zespole 

Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej PCPR. 

Raz w miesiącu realizowane są 

spotkania z psychologiem w 

zakresie wsparcia pracowników. 

Udział w spotkaniach biorą 

pracownicy zespołu rodzinnej 

pieczy zastępczej wyłączając 

lidera zespołu. Ze względu na 

epidemie koronowirusa 

spotkania stacjonarne odbywały 

się do marca 2020 roku, 

następnie online, po czym zostały 

zawieszone.  

PCPR 

 

 

Limit rodzin zastępczych zawodowych 

 

W 2020 roku zaplanowano limit rodzin zastępczych na poziomie 12 rodzin z którymi 

podpisane są umowy o pracę. Stan na 31.12. 2020 roku to 12 rodzin w tym :   

6 - rodzinnych domów dziecka, 

6 – rodzin zastępczych zawodowych – w tym dwie rodziny zastępcze zawodowe                      

o charakterze pogotowia rodzinnego.  

 

Raport powstał  na podstawie danych na dzień 31.12.2020r. 


