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Zwiqzek Powiat6w Polskich apeluje o nowelizacje w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastepczej. Wnosimyozmiane art.79 ust.4 izwjQkszeniedo 20liczby rodzin zastepczych lub rodzinnych
dom6w dziecka, kt6re moze mieC pod opiekq koordynator rodzinnej pieczy zastQpczej.
Wp.owadzenie do systemu wsparcia rodzin oraz opieki nad dzie6mi inslducji koordynatora rodzinnej
pieczy zastgpczej pzynosi pozytywne rezultaty. Sprecyzowanie zadah z zakresu pomocy rodzinie
i utlvorzenie nowej kategorii pracownik6w osrodk6w pomocy rodzinie, kt6zy nie zajmujq sie przyznawaniem i realizacjq Swiadczei socjalnych przyslugujacych rodzinom zastepczym, pozwolilo na nawiazanie z tymi rodzinami bli2szego kontaku. Jest onq niezbedne dla zdobycia ich zaufania izidenMkowania autentycznych problem6w z jakimi sie borykajq na co dziei. Aktywno66 koordynaior6w we
wspieraniu swoich podopiecznych praktycznie we wszystkich sferach 2ycia, skuiecznie wypelnila luke,
jaka istniala w insq ucjonalnym podejsclu do kwestii pieczy zastepczej, koncentrujqcym sie gl6wnie na
wsparciu finansowym.
Najwieksza korzysciq z utwozenia insMucji koordynator6w rodzinnej pieczy zastepczej jest moZliwos6
bezpo6redniego wspierania i pomagania rodzinie. Koordynatorzy, pozostajqc z rodzinami zastepczymi
w relacjach pozbawjonych nadmiernego formalizmu, pzyczyniajq si9 do lagodzenia dystansu miedzy
rodzicami zastepczymi a dziedmi, pomagajq nawiqza6 prawidlowe relacje w nowym Srodowisku.
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Koordynator jest tak2e lqcznikiem pomocnikiem w koniaktach pomiedzy rodzinA zastepczq
powiatowym centrum pomocy rodzinie innymi
a organizatorem rodzinnej pieczy zastQpczej
insq ucjami zaangazowanymi w proces wychowawczy.
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Do eliminacji barier i utrudnie6 pzyczynjloby si9 niewqtpliwie zapewnienie pEez powiaty Srodk6w
finansowych, adekwatnych do wlasciwie zidenqdikowanych potzeb w zakresie zatrudnienia niezbednej
liczby koodynator6w rodzinnej pieczy zastepczej. Wobec niedoboru Srodk6w w budzetach czesci
powjat6w, wskazana jest aktywno56 w zakresie pozyskiwania Srodk6w z dedykowanych temu celowi
dotacji budzetowych (pzewidywanych do roku 2017) i z innych 2r6det.

Wydaje sie, Ze po pieciu latach funkcjonowania usta\,!y mozna rczwazye vviekszenie liczby todzin,
z kt6rymi pracuje koordynatot z 15 do 20. Za tym rozwiqzaniem przemawiajq ponizsze argumenty:
1) W wiQkszosci powiat6w koordynator ma pod opiekq maksymalnq liczbe rodzin, tj. 15tzwiekszenie
tej liczby do 20 pozwoli elastycznie zaeqdza6 liczbq powiezonych mu rodzin;
2) W ocenie wiQkszo6ci koordynator6w objecie opieke 20 rodzin nie spowoduje gwaftownego
zwigkszenia wykonywanych pzez nich obowiqzk6w; nie pzelo2y sie to negatywnie na jako66
wykonryanej pracy; nale2y pamietad, 2e poczqtkowo maksymalna liczba rodzin wynosila 30,
obecny zapis obowiqzuje od 1 stycznia 2015 r.;
3) W duzej mieze w rodzinach zastepczych po uzyskaniu pelnoletnosci pozostajq wychowankowie
rodzin niezawodowych, dzieje sie tak z uwagi na zwiekszonq pomoc finansowq w stosunku do
pomocy na kontynuowan,e nauki (1000 do 500 l); w ich pzypadku nie dokonuje sie oceny
sytuacji funkcjonowania, koordynatozy majq mniej obowiqzk6w, natomiast rodziny te wlicza sie
do limitu '15;
4) Dofinansowanie z budzetu panstwa zatrudniania koordynator6w zmniejsza sie z roku na rok.
Czgsto slyszy siQ gtosy, 2e skoro koordynator ma pod opiekq tylko 15 rodzin, to jednostki nie sta6
na jego zatrudnienie iorganizator moze powiezyC wykonywanie tych obowiezk6w innemu
pracownikowi. lstnieje zatem duza obawa, 2e po wygaszeniu dofinansowania liczba
koordynator6w znaczqco zmale.ie;
5) Asystent rodzin r6wnie2 ma limit 15 rodzin, z ktdrymi ma pracowac, pomimo,2e ma zdecydowanie trudniejsze zadanie. Zatem racjonalne wydaje sie zwiekszenie liczby rodzin, z kt6rymi
pracuje koordynator. Nie tylko ze !,zglQd6w finansowych, ale i organizacyjnych;
6) Zwiekszenie liczby rodzin objetych opiekq koordynatora powinno pzyczynic siQ do zwiekszenia
liczby koordynator6w zatrudnionych na umowe o prace, a to pzelo2y siQ na stabilizacjQ ich
zatrudnienia.

Przewodniczqcy

XXlll Zgromadzenia Og6lnego
Zwiqzku Powj?t6w Pglgkich

