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Gorzów Wlkp., 14 sierpnia 2018 r.
Pani
Izabela Najdek
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Drezdenku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm. oraz Dz.U. z 2018r., poz. 998 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292 poz. 1720); rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania
kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli
(Dz. U. z 2015r., poz.1477) - zespół kontrolny w składzie:
 Elżbieta Szwonka – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie
Wojewody Lubuskiego Nr 105-1/2018 z dnia 15 maja 2018 r. – przewodnicząca
Zespołu kontrolnego;
 Sylwia Czujko-Bury - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie
Wojewody Lubuskiego Nr 105-2/2018 z dnia 15 maja 2018 r. – członek Zespołu
kontrolnego;
przeprowadził w jednostce 23 maja 2018 roku kontrolę problemową. Przed przystąpieniem
do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności
uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.
Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Izabeli Najdek – Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku oraz pani Alicji Krajewskiej – Kierownik Działu
Pomocy Dziecku i Rodzinie. Dokonano wpisu do książki kontroli.

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej
zastępczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.
Akta kontroli: strony 1-15

W szczególności ocenie poddano następujące zagadnienia:
1. Organizację rodzinnej pieczy zastępczej;
2. Sposób realizacji wybranych zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego na dzień kontroli funkcjonowało
50 rodzin zastępczych, w tym: 6 rodzin zastępczych zawodowych, 15 rodzin zastępczych
niezawodowych, 29 rodzin zastępczych spokrewnionych. Na terenie powiatu strzelecko –
drezdeneckiego nie funkcjonują placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych
pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej, przyjęto ustne wyjaśnienia od dyrektora
Powiatowego

Centrum

Pomocy Rodzinie

oraz

przeanalizowano

losowo

wybraną

dokumentację czterech rodzin zastępczych oraz losowo wybraną dokumentację ośmiorga
dzieci (po dwoje wychowanków z każdej z ww. rodzin zastępczych). Na potrzeby
wystąpienia pokontrolnego rodziny zostały oznaczone jako: rodzina A, rodzina B, rodzina C,
rodzina D oraz podopieczni umieszczeni w badanych rodzinach zastępczych tj. A1, A2; B1,
B2; C1, C2; D1, D2.
Ocena skontrolowanej działalności
1. Organizacja zespołu pieczy zastępczej
1) Zgodnie z zapisami w art. 76 1 i 2 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna
powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. W przypadku, gdy
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest powiatowe centrum pomocy rodzinie,
w centrum tym tworzy się zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. Starosta Strzelecko –
Drezdenecki Zarządzeniem Nr 31/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. wyznaczył Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 76 ust. 2 cytowanej ustawy, w strukturze
organizacyjnej Centrum (regulamin § 6 pkt 1.1) wyodrębniony został Dział Pomocy Dziecku i
Rodzinie, a w ramach działu - Zespół ds. pieczy zastępczej. Skład i zadania zespołu zostały
zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przyjętym
Uchwałą Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. z dnia
13 stycznia 2012r. W § 3 Regulaminu zapisano, że Centrum pełni rolę Organizatora

Rodzinnej Piczy Zastępczej i realizuje zadania powiatu z zakresu pieczy zastępczej,
wymieniono katalog zadań organizatora, wynikających z art. 76 ust. 4 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Bieżącymi sprawami Zespołu kieruje p. Alicja
Krajewska – kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie.
W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: strony 16-72

2) Obejmowanie rodzin zastępczych opieką koordynatora
Jak wynika z analizy dokumentacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Drezdenku jest zatrudnionych 4 koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji wszystkich koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku,
z której wynika, że poszczególni koordynatorzy na dzień kontroli mieli pod swoją opieką:
 koordynator nr 1: 15 rodzin zastępczych (w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa;
4 rodziny niezawodowe, 10 rodzin spokrewnionych);
 koordynator nr 2: 14 rodzin zastępczych (w tym: 2 rodziny zawodowe, 6 rodzin
niezawodowych, 6 rodzin spokrewnionych);
 koordynator nr 3: 14 rodzin zastępczych (w tym: 2 rodziny zawodowe; 2 rodziny
niezawodowe, 10 rodzin spokrewnionych);
 koordynator nr 4: 7 rodzin zastępczych (w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa,
3 rodziny niezawodowe, 3 rodziny spokrewnione);
W toku kontroli stwierdzono, że w całym okresie objętym kontrolą wszystkie rodziny
zastępcze objęte były opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a ponadto nie
przekroczono limitu 15 rodzin zastępczych przypadających na 1 koordynatora.
W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: strony 75-87

3) Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Z ustaleń

kontroli wynika, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

podejmowało działania na rzecz pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej. We wrześniu 2017 roku w ramach akcji „Zostań Rodzicem Zastępczym”, której
celem jest poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku przeprowadzili cykl spotkań w:
1. Starym Kurowie - Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 77
2. Zwierzyniu - ul. Wojska Polskiego 27

3. Strzelcach Kraj. – Starostwo Powiatowe ul. Wyszyńskiego 7,
4. Dobiegniewie – Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 3,
5. Drezdenku – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31.
Ponadto wydrukowano plakaty, które zostały rozwieszone na terenie powiatu. Informacja
odnośnie poszukiwania rodzin zastępczych została również umieszczona w mediach
społecznościowych i na stronie internetowej Centrum. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Drezdenku od 10 lat organizuje powiatowy dzień rodzicielstwa zastępczego, w którym
uczestniczą też media. Jednym z celów jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Zainteresowanie pełnieniem funkcji rodziny zastępczej wykazało 5 osób/rodzin, które złożyły
wniosek o przeszkolenie. W stosunku do tych osób/rodzin wszczęto procedurę kwalifikacyjną.
Wszystkie zostały zakwalifikowane na szkolenie, jedna rodzina zrezygnowała przed
rozpoczęciem szkolenia, 2 rodziny złożyły rezygnację w trakcie. Pozostałe osoby uczestniczyły
w szkoleniu, którego zakończenie przewidywane jest na początku czerwca 2018. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie szkoli kandydatów we własnym zakresie - 2 osoby posiadają
stosowne uprawnienia - są trenerami programu "Szansa w rodzinie" .
W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: strony 46—49;69-72

4) Kwalifikacje pracowników zespołu pieczy zastępczej
Jak ustalono podczas kontroli Zespół ds. pieczy zastępczej stanowiło 8 osób, w tym:
4 koordynatorów, 2 psychologów; 1 pracownik socjalny (1/2 etatu) pełniący jednocześnie
obowiązki pedagoga (1/2 etatu); 1 kierownik działu pomocy rodzinie i dziecku oraz dyrektor
Centrum. Skład Zespołu został wzmocniony poprzez zatrudnienie na umowę zlecenie
psychologa, który ma między innymi udzielać pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym,
prowadzić poradnictwo i terapię dla osób sprawujących pieczą zastępczą oraz dla ich dzieci
i dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W toku kontroli zbadano akta osobowe osób
zatrudnionych na dzień kontroli. Z analizy wynika, że wszyscy posiadali wymagane
kwalifikacje, określone w przepisach. Psycholog zatrudniony w Centrum na umowę-zlecenie
do dnia 31.12.2018r. posiada wieloletnie (22 lata) doświadczenie w zakresie poradnictwa
rodzinnego, prowadzenia szkoleń; mediacji; pomocy psychofizycznej dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: strony 75-79;108-116
5.) Realizacja corocznego limitu zawiązywania rodzin zastępczych zawodowych

Kontrolujący badając coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych brali pod uwagę
okres od stycznia 2017r. do dnia kontroli tj. 23 marca 2018r., dlatego też analizy dokonano na
podstawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 przyjętego
Uchwałą Nr V/32/15 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2015 r.
oraz Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, przyjętego
Uchwałą Nr XXXIII/202/207 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia
2017r. Limit rodzin zastępczych zawodowych w roku 2017 zakładał utworzenie 1 zawodowej
rodziny zastępczej, natomiast na 2018 roku nie zaplanowano utworzenia zawodowej rodziny
zastępczej. W 2019 i 2020 roku założono utworzenie dodatkowo po jednej nowej zawodowej
rodzinie zastępczej.
Jak wskazuje analiza stanu pieczy zastępczej w powiecie, na porównywalnym
poziomie utrzymuje się liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i wynosi od 85-90 dzieci.
Tendencję wzrostową odnotowano w ilości dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy
zastępczej. W 2014 roku było to 9, w 2015-17 i w 2016- 25. Sytuacja ta, jak wynika z analizy
dokonanej na potrzeby programu, jest uwarunkowana brakiem rodzin zastępczych oraz
przypadkami umieszczania w pieczy zastępczej licznego rodzeństwa. Powiat nie posiada
na swoim terenie placówki opiekuńczo wychowawczej, stąd też zaplanowano jej utworzenie
w latach 2018-2020.
Ze sprawozdanie rzeczowo finansowego za II półrocze 2017 r. wynika, że w rodzinnej
pieczy zastępczej przebywało łącznie 78 dzieci w tym: w rodzinach spokrewnionych - 33;
w niezawodowych – 20 i w rodzinach zawodowych - 25 dzieci.
Z analizy dokumentacji wynika, że w 2017r. zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych –
ubyło 5 rodzin spokrewnionych, 3 niezawodowe i 1 zawodowa. W przypadku rodzin
spokrewnionych i niezawodowych jest to wynikiem dorastania i usamodzielniania się
wychowanków, natomiast odnośnie rodziny zawodowej o rozwiązaniu rodziny zdecydowały
inne względy.
W ustalonym limicie w ramach programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 20152017 oraz 2018-2020r. zaplanowano utworzenie w każdym roku po jednej nowej rodzinie.
Z informacji pani Dyrektor wynika, że pomimo kampanii promocyjnych tj; prasa, środowisko
lokalne, ulotki, informacja w PCPR, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Drezdenku, w 2017r., nie pozyskano kandydatów do utworzenia zawodowej
rodziny zastępczej, zatem nie udało się utworzyć nowych rodzin zastępczych.
W realizacji przyjętego limitu na lata 2015-2017 oraz na lata 2018-2020 nie
stwierdzono uchybień pomimo braku realizacji założonego w programie na 2017 rok limitu

rodzin, ponieważ jednostka zakładając limit zapewnia równocześnie środki na powstanie
nowej rodziny zastępczej.
W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: strony30-72

6.) Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w myśl art. 38 ust.
2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić
świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy upłynął
rok. Na dzień kontroli obowiązkowi, o którym mowa podlegało 42 dzieci. W trakcie analizy
dokumentacji stwierdzono, że w 2017r. zostało skierowanych do Sądu 39 pozwów
alimentacyjnych. Analizując dokumentację w tym zakresie za 2017r. i 2018 r. do dnia
kontroli ustalono, że Sąd w 38 przypadkach przyznał kwoty w przedziale od 20 zł do 900 zł.
W jednym przypadku nie można było ustalić miejsca pobytu rodzica poza granicami kraju.
Spośród dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu drezdeneckiego 9
dzieci pochodzi z innych powiatów, 14 jest pełnoletnich, 5 przebywało w pieczy krócej niż
rok, a 9 dzieci umieszczono w pieczy z powodu sieroctwa. W trzech przypadkach skierowane
wnioski oczekują na rozpatrzenie.
W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: strony 92-96.

2. Sposób zapewnienia opieki organizatora dla rodzin zastępczych
1.) Udział w szkoleniach rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie kwalifikacji
Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej jest zobowiązany do zapewnienia
rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu
podnoszenie ich kwalifikacji z uwzględnieniem ich potrzeb.
W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Drezdenku organizowało dla rodzin zastępczych szkolenia podnoszące
kwalifikacje. Z zestawienia przygotowanego przez Kierownika Centrum wynika, że w 2017
roku do dnia kontroli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewniło rodzinom 2 szkolenia.
Wykonawcą obu szkoleń była Agencja Biznesu „Sukces” pani * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330).

ul. Konstytucji 3 Maja 59B/5, 66-300 Międzyrzecz. Tematyka szkoleń:



„Jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpłynąć na zachowanie dziecka” –

przeprowadzone 14.10.2017r., uczestnikami było 8 osób z rodzin zastępczych zawodowych
oraz 9 osób z rodzin niezawodowych;


„Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania” - przeprowadzone 23.09.2017r.,

uczestnikami było 18 osób z rodzin spokrewnionych.
Tematyka szkoleń odzwierciedla potrzeby rodzin, ale także potrzeby organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej, który ma możliwość zaktualizować bądź uzupełnić
i uporządkować wiedzę rodzin zastępczych z zakresu prawa, opieki i wychowania oraz pieczy
zastępczej. Przepisy ustawy nie nakładają wprost na rodzinę zastępczą obowiązku
uczestniczenia w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, natomiast w umowie zawieranej
pomiędzy starostą a rodziną zastępczą, zgodnie z treścią art. 54 ust. 3 pkt 10 cytowanej
ustawy znajduje się zapis, że rodzina ma „możliwość korzystania ze szkoleń i innych form
podnoszenia kwalifikacji przez osobę tworzącą rodzinę zastępczą”. Dokumentacja badanych
rodzin wskazuje, że trzy (A;C;D) spośród czterech rodzin uczestniczyły w takich szkoleniach.
W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: strony 88-90;97-103.

2.) Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy także zapewnianie pomocy
i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup
wsparcia. Z analizy dokumentacji wynika, że od stycznia 2017r. do dnia kontroli spotkania
odbywały się w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Drezdenku w dniach:
a) 25.01.2017r.- w spotkaniu uczestniczyło 6 osób, a do grupy wsparcia dołączyła jeszcze
jedna osoba, tematem spotkania było zapoznanie się z innymi osobami nowego członka
grupy. W grupie wsparcia uczestniczyły 3 osoby z rodzin zastępczych zawodowych,
1 osoba z rodziny zastępczej spokrewnionej oraz 2 osoby z rodziny zastępczej niezawodowej;
b) 23.02.2017r. - w spotkaniu uczestniczyło 7 osób, tematem spotkania było „jak mówić,
żeby dzieci nas słuchały”. W grupie wsparcia uczestniczyły 4 osoby z rodzin zastępczych
zawodowych, 2 osoby z rodziny zastępczej spokrewnionej oraz 1 osoba z rodziny zastępczej
niezawodowej;
c) 6.04.2017r. - w spotkaniu uczestniczyły 4 osoby, tematem spotkania było zapoznanie
pomiędzy członkami grupy. W grupie wsparcia uczestniczyły 3 osoby z rodzin zastępczych
zawodowych oraz 1 osoba z rodziny zastępczej niezawodowej;
d) 17.05.2017r. - w spotkaniu uczestniczyło 8 osób, tematem spotkania były „Problemy
w okresie dorastania-wpływ wychowanków rodziny na dzieci biologiczne rodziców

zastępczych”. W grupie wsparcia uczestniczyły 4 osoby z rodzin zastępczych zawodowych,
2 osoby z rodziny zastępczej spokrewnionej oraz 2 osoby z rodziny zastępczej niezawodowej;
e) 14.06.2017r. - w spotkaniu uczestniczyło 6 osób, tematem spotkania były „Kontakty
dziecka przebywającego w pieczy z rodziną biologiczną”. W grupie wsparcia uczestniczyły
4 osoby z rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 osoby z rodziny zastępczej niezawodowej;
f) 27.09.2017r. - w spotkaniu uczestniczyło 6 osób, tematem spotkania było udzielenie
wsparcia mamie zastępczej której pełnoletnia wychowanka opuściła rodzinę zastępczą.
W grupie wsparcia uczestniczyły 3 osoby z rodzin zastępczych zawodowych, 1 osoba
z rodziny zastępczej spokrewnionej oraz 2 osoby z rodziny zastępczej niezawodowej;
g) 18.10.2017r. - w spotkaniu uczestniczyło 7 osób, tematem spotkania było
„Funkcjonowanie dziecka po opuszczeniu rodziny zastępczej”. W grupie wsparcia
uczestniczyły 3 osoby z rodzin zastępczych zawodowych, 2 osoby z rodziny zastępczej
niezawodowej 2 osoby z rodziny zastępczej spokrewnionej;
h) 22.11.2017r. - w spotkaniu uczestniczyło 7 osób, tematem spotkania były „Zagadnienia
dotyczące obowiązku alimentacyjnego w stosunku do rodziców biologicznych dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej”. W grupie wsparcia uczestniczyły 3 osoby z rodzin
zastępczych zawodowych, 2 osoby z rodziny zastępczej spokrewnionej oraz 2 osoby
z rodziny zastępczej niezawodowej;
i) 14.03.2018r., - w spotkaniu uczestniczyło 6 osób, tematem spotkania było dołączenie do
grupy nowego członka – zapoznanie pomiędzy członkami. W grupie wsparcia uczestniczyły
3 osoby z rodzin zastępczych zawodowych, 2 osoby z rodziny zastępczej niezawodowej oraz
1 osoba z rodziny zastępczej spokrewnionej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku prowadzi rejestr zatytułowany
„Grupa Wsparcia PCPR Drezdenko”, w którym ujęty jest temat spotkania grupy wsparcia,
data spotkania oraz osoby uczestniczące w spotkaniu wraz z podpisem osoby prowadzącej.
Z dokumentu wynika, że spośród badanych rodzin w spotkaniach grupy wsparcia najczęściej
uczestniczy rodzina B, pozostałe rodziny uczestniczą w tych spotkaniach rzadziej. Spotkania
grup wsparcia są otwarte dla wszystkich rodzin zastępczych.
W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: str. 163-180

3) Korzystanie rodzin zastępczych z czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem
Zgodnie z ustawą rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom
dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku

z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. Rodzina
informuje organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o terminie czasowego niesprawowania
opieki nad dzieckiem, nie później niż 30 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Do zadań
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy również organizowanie opieki nad dzieckiem,
w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie
może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo
zaplanowanego wypoczynku.
W okresie objętym kontrolą od stycznia 2017r., do dnia kontroli z możliwości
czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej
skorzystała jedna rodzina zawodowa (w 2017r.) Na czas przerwy w sprawowaniu opieki –
dziecko zostało umieszczone w rodzinie pomocowej.
Z analizy dokumentacji badanych dokumentów wynika, że 1 rodzina zastępcza w dniu
11.05.2017r. zwróciła się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
z wnioskiem o udzielenie urlopu w terminie 25.05-01.06.2017r. bez wskazania w jakiej
rodzinie dziecko będzie przebywało. W dniu 19.05.2017r. została zawarta umowa zlecenie
pomiędzy Starostą Strzelecko-Drezdeneckim a „rodziną pomocową”. Z analizy wynika,
że pozostałe rodziny w 2017r. do dnia kontroli nie wnioskowały do organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej o przyznanie wsparcia w formie rodziny pomocowej. Z dokumentacji
wynika również, że w umowach zawartych pomiędzy rodziną zastępczą zawodową
a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w §7 jest zapis, dotyczący
możliwości korzystania przez rodzinę zastępczą zawodowa z czasowego niesprawowania
opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych
w okresie 12 miesięcy. Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że rodzinom zastępczym
zapewnia się możliwość udzielania wsparcia w formie rodziny pomocowej.
W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: strony 118-123

4.) Zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy prawnej
Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy przedstawionej dokumentacji pod
względem zapewnienia pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.
W toku kontroli ustalono, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zatrudnia
prawnika na umowę zlecenie, który świadczy usługi prawne dwa razy w miesiącu po dwie
godziny dziennie: w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00. Poza

tym klienci Centrum oraz mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdeneckiego mogą korzystać
z nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego tj;
- poniedziałek 12.00-16.00
- wtorek 11.30-15.30
- środa 7.30-11.30
- czwartek 8.00-12.00
- piątek 9.00-13.00
oraz z pomocy prawnej w Ratuszu w godzinach tj;
- poniedziałek 8.00-13.00
- wtorek 8.00-13.00
- środa 8.00-13.00
- czwartek 14.00-19.00
- piątek 8.00-13.00
Stwierdzono, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zapewnia
nieodpłatną pomoc prawną, dowodem jest prowadzony rejestr poradnictwa specjalistycznego
(w tym prawnego), w którym zawarta jest (l.p, data, imię i nazwisko, sprawa, udzielona
porada). W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybień.
W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: str. 124-160

5) Zapewnienie konsultacji psychologiczno – pedagogicznych.
Jak ustalono w toku kontroli, usługi psychologiczne dla rodzin zastępczych i ich
podopiecznych w okresie objętym kontrolą są realizowane na podstawie umowy
o świadczenie usług pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku a Panią
* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2018r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.1330).

psychologiem zatrudnionym na umowę zlecenie do dnia 31.12.2018r. Obecna umowa zawarta
została na prowadzenie usług psychologicznych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Drezdenku w zakresie:
 udzielania pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy
dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 konsultacji podczas okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy
zastępczej;
 przeprowadzania badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze;

 kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka;
 opiniowania rodzin zastępczych oraz wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka;
 prowadzenia konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą
i ich dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej;
 zapewnienia rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalania zawodowego;
 przeprowadzania konsultacji/porad psychologicznych z zakresu interwencji kryzysowej
klientom jednostki będącym w kryzysie, przy czym prowadzenie konkretnej sprawy
następuje w chwili przekazania przez Zlecającego dla Wykonawcy odpowiednich
dokumentów związanych ze sprawą lub odpowiednich informacji, osobiście lub drogą
telefoniczną.
W toku kontroli ustalono również, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Drezdenku od 01 lipca 2014r. zatrudnia drugiego psychologa na umowę o pracę
w wymiarze czasu pracy ½ etatu (20 godzin tygodniowo). Jak wynika z dokumentacji
umowa została zawarta pomiędzy psychologiem Panią Natalią Kowalską - Golla a
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w zakresie:
 diagnozowanie i kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 przeprowadzanie badań psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka;
 zapewnienie wsparcia i pomocy osobom sprawującym piecze zastępczą – w formie
grup wsparcia, konsultacje indywidualne;
 prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci
oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinny dom dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego mieszkańcom powiatu
strzelecko- drezdeneckiego.

W toku analizy stwierdzono również, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Drezdenku zatrudnia osobę na ½ etatu pedagoga i ½ etatu pracownika socjalnego, do której
zadań należy: sporządzanie opinii o kandydatach na rodziny zastępcze do sądu (wizyta
w środowisku), opiniowanie kandydatów na rodzinę zastępczą (wstępna rozmowa w siedzibie
PCPR oraz wizyta w środowisku), sporządzanie wywiadu pedagogicznego, szkolenie rodzin
zastępczych wszystkich typów.
Z dokumentacji wynika, że obecnie zatrudnieni psycholodzy i pedagog prowadzą
spotkania z rodzinami i podopiecznymi w siedzibie Centrum, a także w razie konieczności
w środowisku zamieszkania.
Kontrola wykazała, że spotkania prowadzone przez psychologa i pedagoga
z rodzinami zastępczymi i podopiecznymi są odnotowywane w rejestrze konsultacji dla osób
z pieczy zastępczej. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych przeanalizowano
rejestry osób przyjętych przez psychologa i pedagoga za okres objęty kontrolą. Rejestr
sporządzony jest w formie tabeli składającej się z rubryk: data, imię i nazwisko
dziecko/rodzina, miejsce spotkania, zgłaszany problem, rodzaj udzielonej pomocy
psychologicznej. Poza tym psycholog prowadzi kartę spotkań indywidualnych. Karta zawiera:
datę, przebieg spotkania, uwagi, dane z obserwacji, rozwój (społeczny, umiejętności,
zainteresowania), poziom poznawczy, poziom emocjonalny, obecne funkcjonowanie
w rodzinie zastępczej, wyniki i zalecenia.
Żadna z czterech badanych rodzin i dzieci w tych rodzinach w okresie objętym
kontrolą nie korzystała z porad psychologiczno-pedagogicznych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku poprzez punkt specjalistycznego
poradnictwa zapewnia szeroki, dostępny zakres poradnictwa dla klientów.
W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybienia
Akta kontroli: strony 140-160

6) Realizacja szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziców zastępczych
Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych Pani Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy w Drezdenku przedstawiła kontrolującym listę będących w trakcie
szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, którzy otrzymali od
organizatora wstępną akceptację. Z analizy wynika, że w roku 2017r. nie zostało
przeprowadzone szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szkolenie dla kandydatów
rozpoczęło się w lutym 2018r., a terminem zakończenia jest czerwiec 2018r. Kontrolującym
został przedstawiony wykaz osób, które uczestniczą w 2018r. w szkoleniu. Z wykazu wynika
że w szkoleniu uczestniczy 9 osób.

Z wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
wynika, że z chwilą kiedy wpłynie do Centrum wniosek kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, wówczas rozpoczyna się procedurę kwalifikacyjną. Kierownik Centrum
poinformowała również, że osoby chętne, które spełnią wszystkie niezbędne kwalifikacje
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, otrzymują propozycję podpisania stosownej umowy
w tym zakresie po wcześniejszym wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy przez Zarząd
Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: str.91.

8) Oceny rodzin zastępczych.
Zgodnie z art. 134 cytowanej ustawy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej
dokonuje oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem
predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Ocena
powinna być sporządzana nie rzadziej niż co 3 lata, przy czym pierwsza ocena powinna
nastąpić nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka. Kolejna
ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następna nie
rzadziej niż co 3 lata. Analizie została poddana dokumentacja 4 rodzin zastępczych, w tym
2 rodziny zastępcze zawodowe (rodzina B,C), 1 rodziny zastępczej niezawodowej
(rodzina A) oraz 1 rodziny zastępczej spokrewnionej (D). Badana dokumentacja wskazuje,
że wszystkie rodziny posiadają aktualną ocenę. Z dokumentacji badanych rodzin zastępczych
A,B,C,D wynika, że pod wypełnionym formularzem oceny rodziny zastępczej widnieje lista
obecności osób, przy udziale których w/w ocena została dokonana, tj. koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej, Dyrektor PCPR, Kierownik działu pomocy dziecku i rodzinie, psycholog,
pedagog. W dokumentacji wszystkich analizowanych rodzin brak jest w formularzach
zapisanej daty ostatniej oceny rodziny. Z dalszej analizy dokumentacji wynika, że Ocena
sporządzana jest na formularzu Ocena rodziny zastępczej. Formularz został sporządzony
zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - art. 40 tj;
1. Predyspozycje do pełnienia powierzonej funkcji rodziny zastępczej;
2. Jakość wykonywanej pracy;
- traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
- zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
- zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
- zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
- zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz rozwojowe;

- zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
- umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił
inaczej;
- rodzina zastępcza współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej.
Z analizy wynika, że zgodnie z powyższymi punktami Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Drezdenku przeprowadza ocenę rodziny zastępczej. Pod każdym punktem
widnieje zapis o ocenie cząstkowej, dotyczącej danego zakresu. W części końcowej
sformułowana jest ocena całościowa i zawarte są ewentualne zalecenia do dalszej pracy oraz
podpisy osób biorących udział w posiedzeniu.
Z analizy dokumentacji wynika, że wszystkie rodziny (A,B,C,D) posiadają ocenę
pozytywną. Ocena zawiera datę odbycia posiedzenia. Wszystkie badane rodziny mają
sporządzone oceny w terminach i w sposób zgodny z przepisem ustawy.
Pod sporządzonym dokumentem brak jest podpisu ocenianej rodziny zastępczej,
że zapoznała się z treścią i że została poinformowana o możliwości złożenia zastrzeżeń
do Starosty. Oceny przeanalizowanych w protokole rodzin zastępczych adekwatne są
do sytuacji rodzinnej, materialno-mieszkaniowej, zdrowotnej, szkolnej wychowanków,
ich opiekunów oraz rodziny biologicznej dzieci.
W realizacji zadania stwierdzono uchybienie polegające na:
- braku w dokumencie dokonanej oceny rodziny zastępczej podpisu ocenianej rodziny
zastępczej, świadczącym o zapoznaniu się z treścią oraz pouczenia o możliwości złożenia
od oceny zastrzeżeń do Starosty.
Akta kontroli: str. 181-184191-194;220-223;259-264

9.) Ocena sytuacji dziecka
Zgodnie z art. 129 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka. Zgodnie art. 131 w/w
ustawy ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak
w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku
dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka
organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności
dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją do właściwego sądu.
Natomiast przepis w/w ustawy art. 47 ust. 5 nakłada na organizatora obowiązek składania
do właściwego Sądu informację dotycząca zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej

oraz informacja dotycząca całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie
„co najmniej raz na 6 miesięcy”.
Podczas kontroli ustalono, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
realizowało zadanie, dotyczące dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywającej
w rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie objętym kontrolą w rodzinach zastępczych (A, B,
C, D) oceny dzieci (A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2) były dokonane prawidłowo zgodnie z literą
prawa. Każdy analizowany podczas kontroli formularz oceny sytuacji dziecka był
sporządzony adekwatnie do sytuacji dziecka i zawierał ocenę dotyczącą zasadności pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
Formularz zawierał informacje dotyczące aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, ocenę
stanu zdrowia dziecka i aktualnych potrzeb, stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
modyfikowanie planu pomocy, monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną
sytuacją umożliwiającą przysposobienie zasadność dalszego pobytu dziecka w pieczy
zastępczej oraz potrzeb pod kątem zmiany formy opieki.
Pod tak sporządzonym formularzem jest funkcja i podpis kierownika działu pomocy
dziecku i rodzinie, pedagoga, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciela
Ośrodka Adopcyjnego, rodzica zastępczego oraz wykaz dokumentów uwzględnionych
w trakcie oceny np. opinia ze szkoły, notatki koordynatora, opinie z ops, zaświadczenie
lekarskie.
W realizacji zadania nie stwierdzono uchybień.
Akta kontroli: str.195-219;224-245;246-258;265-304;312-324

10.) Przekazywanie ocen do właściwego Sądu
Zgodnie art. 131 ust. 2 w/w ustawy po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator
rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu
dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją do właściwego sądu. Natomiast
przepis w/w ustawy art. 47 ust. 5 nakłada na organizatora obowiązek składania
do właściwego Sądu informacji dotyczącej zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej
oraz informacji dotyczącej całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie
„co najmniej raz na 6 miesięcy”.
Jak ustalono podczas kontroli, ocena zasadności pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
była dokonywana przez zespół do spraw oceny sytuacji dziecka. Każdy analizowany podczas
kontroli formularz oceny sytuacji dziecka zawierał ocenę dotyczącą zasadności pobytu
dziecka w pieczy zastępczej. Po dokonaniu oceny zasadności pobytu dziecka w pieczy

zastępczej sporządzany był protokół z posiedzenia zespołu ds. oceny sytuacji dziecka
w rodzinie zastępczej, który przekazywany do właściwego sądu.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.
Akta kontroli: str.347-348

11.) Plany pomocy dziecku
Zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy przygotowanie,
we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka
oraz asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony
asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy
dziecku. Badana dokumentacja 7 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej wskazuje, że
wszystkie plany pomocy zawierają: informację o dziecku i rodzinie, informację o sytuacji
prawnej dziecka czy jest uregulowana (jeśli tak, to od kiedy), data zgłoszenia do ośrodka
adopcyjnego, ewentualnie data skierowania sprawy do sądu, uzupełnienia opisu sytuacji
dokonane w wyniku oceny okresowej, niepowodujące zmiany diagnozy, przyczyny trudnej
sytuacji życiowej dziecka i jej źródła, zasoby własne i środowiska oraz szanse pozwalające
przezwyciężyć

trudną

sytuację,

ograniczenia

własne

dziecka,

bariery

w środowisku i zagrożenia, utrudniające przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej oraz
wnioski i opinie koordynatora. Do planu dołączony jest arkusz współpracy z asystentem
rodziny/pracownikiem socjalnym i zawiera: cel, wskaźniki, zadanie i kto je realizuje, termin
lub okres realizacji oraz ewaluację i uwagi. Pod formularzem widnieje podpis rodziny
zastępczej oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W toku analizy dokumentacji 7 dzieci z rodzin (A,B,C i D) stwierdzono, że wszystkie
plany pomocy opracowane są na podstawie wniosków z diagnozy psychofizycznej dziecka.
W każdej modyfikacji planu pomocy jest odniesienie do diagnozy psychofizycznej oraz do
wcześniej założonych celów do realizacji.
Z analizy wynika że, dla pełnoletniej wychowanki, przebywającej w zawodowej
rodzinie zastępczej (B) został opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Drezdenku indywidualny program usamodzielnienia. Program ten nie może być uznany
jako plan pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej. Dokument ten zawiera
założenia w obszarach: kontakty z rodziną i środowiskiem, uprawnienia do ubezpieczenia
zdrowotnego, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc w podjęciu
zatrudnienia, pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń socjalnych. Obszary
w programie usamodzielnienia nie pokrywają się z obszarami, które zawierają plany pomocy

wychowanków. W związku z tym, że pełnoletnia wychowanka nadal przebywa w rodzinie
zastępczej, bezzasadne jest odstąpienie od sporządzania dla niej planu pomocy.
W toku analizy stwierdzono uchybienie polegające na odstąpieniu od opracowania planu
pomocy dla pełnoletniej wychowanki.
Akta kontroli: strony 197-217; 227-240;246-258;267-288;299-304

12). Udzielanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych
Zgodnie z brzmieniem art. 83-84 cytowanej ustawy rodzinie zastępczej oraz
prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać dodatkowe świadczenia
pieniężne. Z przedstawionej informacji oraz listy przyznanych świadczeń wynika,
że Centrum

udziela

dodatkowych

świadczeń

pieniężnych

dla

rodzin

zastępczych

zawodowych i ich podopiecznych. Z analizy dokumentacji wynika, że dofinansowanie do
wypoczynku dzieci w rodzinach zastępczych poza miejscem zamieszkania otrzymało troje
dzieci w kwocie po 300 zł na każde dziecko. Poza tym zostało wypłacone jedno świadczenie
w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w kwocie 500 zł.
Pani Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Drezdenku zapewniła, że każdy
wniosek rozpatrywany jest indywidualnie pod względem potrzeb danej rodziny zastępczej
oraz dzieci w niej umieszczonych oraz uwarunkowań i możliwości dot. danej rodziny
zastępczej. Dotychczas wszystkie wnioski rodzin zastępczych o przyznanie świadczeń
fakultatywnych zostały rozpatrzone pozytywnie i rodziny otrzymały wnioskowaną pomoc.
W realizacji tego zadania nie stwierdzono uchybienia.
Akta kontroli: strony 123

Wnioski:
Nie stwierdzono uchybień w zakresie:
 organizacji zespołu pieczy zastępczej;
 kwalifikacji koordynatorów zespołu rodzinnej pieczy zastępczej i pozostałych
członków zespołu;
 limitu zawiązywania rodzin zastępczych zawodowych;
 liczby rodzin pozostających pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 dochodzenia świadczeń alimentacyjnych;
 szkoleń dla rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie kwalifikacji;
 funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin zastępczych;
 korzystania rodzin zastępczych z czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem;
 zapewnienia rodzinom zastępczym pomocy prawnej;

 realizacji szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziców zastępczych;
 przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych.
 sporządzania ocen sytuacji dziecka oraz ich przekazywania do Sądu;
 zapewnienia konsultacji psychologiczno – pedagogicznych;
 udzielania dodatkowych świadczeń pieniężnych dla rodziców.
W badanym zakresie stwierdzono uchybienia pod względem:


braku w arkuszu dokonanej oceny rodziny zastępczej podpisu ocenianej rodziny
zastępczej świadczącym o zapoznaniu się z treścią oraz pouczenia o możliwości
złożenia od oceny zastrzeżeń do starosty.



odstąpienia w sytuacji pełnoletniej wychowanki od planu pomocy dziecku na rzecz
programu usamodzielnienia.

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.
Zalecenia pokontrolne:
Mając na uwadze stwierdzone uchybienia, na podstawie art.197d ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 13.2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania
kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli
zalecam:
1. Wprowadzić w dokumencie dokonanej oceny rodziny zastępczej podpis ocenianej rodziny
zastępczej świadczący o zapoznaniu się z treścią oraz pouczenie o możliwości złożenia
do starosty zastrzeżeń od oceny zgodnie z art. 134 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
2. W odniesieniu do osób przebywających w pieczy zastępczej (pełnoletnich wychowanków)
opracowywać plan pomocy dziecku i modyfikować go wraz ze zmieniającą się sytuacją
wychowanka.
Pouczenie
Zgodnie z art. 197d cytowanej ustawy, jednostka kontrolowana może w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.
Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń
pokontrolnych do poinformowania wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
 egzemplarz nr 1 przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej

 egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki
Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.
Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
Elżbieta Szwonka
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
Sylwia Czujko-Bury

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

