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MACKIEWICZ
Jak ocenia Pani/ Pan funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej w mieście w
mijającej kadencji?
Mocne strony:
- rezygnacja z placówek opiekuńczo – wychowawczych na rzecz otwieranie placówek
opiekuńczo – wychowawczych terapeutyczno - specjalistycznych i interwencyjnych dla
mniejszej ilości dzieci
- stałe obejmowanie powstałych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wsparciem
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- realizacja Projektu „Rodzina w Centrum” dającego rodzinom zastępczym oraz
umieszczonym tam dzieciom możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznej
Słabe strony:
- brak stałego wzrostu ilości rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka
- wymagana jest większa promocja rodzicielstwa zastępczego
Jakie zmiany należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w obszarze pieczy zastępczej?
5 kluczowych zmian
- Działania dążące do zwiększania ilości rodzin zastępczych zawodowych/rodzinnych domów
dziecka
- Objęcia usamodzielnionych wychowanków większym wsparciem
- Promocja rodzicielstwa zastępczego
- Lepszy dostęp rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do opieki specjalistycznej
(psychologicznej/pedagogicznej)
- Kontrola zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej

Obowiązujące przepisy nakazują powierzanie dzieci poniżej 7 roku życia wyłączenie
do rodzinnych form pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,
placówki typu rodzinnego). (Art. 231. i 232. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 z póź.
zmian)
W jaki sposób zamierza Pani/ Pan zapewnić realizację tego obowiązku?
Promocja rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze
i rodzinne domy dziecka.
Które z wymienionych sposobów pozyskiwania kandydatów na rodziców zast. uważa
Pani za najbardziej skuteczne?
1. specjalistyczne wsparcie, docenienie osób pełniących rolę rodziców zast.
2. Lepsze warunki zatrudnienia w przypadku zawodowych rodziców zast.
3. Zachęcania rodziców zastępczych do zrzeszania się w organizacjach pozarządowych i
współpraca z tymi organizacjami
4. Kampanie promocyjne np. na bilbordach, citylightach czy w mediach lokalnych.
5. Organizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
6. Pikniki i kampanie informacyjne.

Wychowankowie pieczy zastępczej w ogromnej skali mają trudności z adaptacją na
rynku pracy i dorosłym życiu w społeczeństwie (raport NIK z 2014 roku).
Jakie działania zamierzacie Państwo podjąć by tej szczególnie dotkniętej przez los
grupie obywateli pomóc odnaleźć się w życiu społecznym?
- Działanie mające na celu przygotowywanie wychowanków z rodzinnych domów dziecka i
rodzin zastępczych już na etapie rozpoczynania przez nich procesu usamodzielniania tj. rok
przed ukończeniem 18 roku życia poprzez odpowiednie szkolenia, spotkania z doradcą
zawodowym lub psychologiem/pedagogiem
- Preferencyjne warunki otrzymywania mieszkań przez usamodzielnianych wychowanków

