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podstawowym celem działania sądórv opiekuriczych jest niesienie pomocy rodzinie

przeŻyvvającej trudności w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo-wychowawczych

oÍaz

zabezpieczen ie dobra dziecka.

Z

uwagi na szczególną rolę sądólv opiekuńczych, wskazuje się, Że poza

f-unkcją

orzeczniczą, Sądy opiekuńcze powinny pełnić równie waŻne funkcje zĺviązane z nediacją,
pľofilaktyką i teľapią. by w ten sposób zmierzać, do ksztahowania w ľodzicach poŹądanych
postaw rodzicielskich.

Kodeks rodzinny

i

opiekuńczy oraz przepisy innych ustaw nakładają na sędziego

rodzinnego obowiązek rvspołdziałania z placőwkami oraz specjalistami zajmującymi się
Íerapią rodzinną, poradnictwem, mediacją lub świadczącymirodzinie inną stosowną pomoc.

Art. l09 $

l

i 2 k.ľ.o. stanowi, Że jeŻeli dobro dziecka jesÍ zagroŻone. sąd opiekuńczy

moŹe zobowiązać, rodzicőw oraz małoletniego do okľeślonegopostępowania. w szczególności

do pracy

z

asystentem rodziny. realizowania innych form pracy

z

rodziną, skierować

małoletniego do placówki wsparcia dziennego' okľeślonychw przepisach

o

wspieraniu

ľodziny i systemie pieczy zasÍępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty
zajInujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną
pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroliwykonania wydanych zarządzen.

Do powyższego przepisu nawiązuje art. 1l3a k.r.o., zgodnie z którym sąd opiekuńczy,
orzekając w spľawie kontaktów

z dzieckiem,

a

a

a

moŻe zobowiązać rodziców do określonego
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postępowania,

w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących

lub

Íerapią rodzinną, poradnictwem

z jednoczesnym wskazaniem sposobu

Niejednokrotnie równieŹ

się

świadczącychľodzinie inną stosowną pomoc

kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

sami rodzice poszukują specjalistycznego

wsparcia

i poradnictwaw rozwiązywaniu problemów' któľe pojawiają się w zyciu rodziny.

Na tle Spľaw badanych przez Rzecznika Praw Dziecka wyłonil się pľoblem dostępności
do specjalistycznej pomocy świadczonej ľodzinie, gwarantowanej pľzepisami prawa.

Do Rzecznika docierają sygnały od ľodziców, kÍórzy zostali skięľowani przez sąd
opiekuńczy do placówkí albo właściwegospecjalisty, jak ľownieŻ tych rodziców, ktorzy
dobrowolnie chcieliby skorzystać

z

takiej pomocy, Że nają trudności zę znalezieniem dla

siebie odpowiedniej placówki albo specjalisty. Zdarzają się ľówniez sytuacje, Źe sami
sędziolvie zvłracają się do Rzecznika

z

pľośbąo wskazanie placówki albo specjalisty,

do których moŻna byłoby skieľować rodzinę.

Często rodziny borykają

się Ze

złoŻonymi i skomplikowanymi prob|emami,

wymagającymi współpracy pomiędzy rőŻnego rodzaju specjalistami. Tymczasem zdarza się,
Źe placówki dysponują tylko jednym specjalistą z jednej dziedziny.

Ponadto pojawia się prob|em

z

odpłatnościąza świadczonąspecjalistyczną pomoc.

obawa przed ponoszeniem opłat Znacznie zmniejsza u rodziców motywację do podjęcia
terapii, skoľzystania z poradnictwa lub innej foľmy pomocy.

Specjalistyczna pomoc świadczona dzieciom

powinna być bezpłatna, dostępna

w

i

rodzicom, aby była ľealna i skuteczna,

miejscu zamieszkania rodziny,

w

moŻliwie jak

najkrótszym terminie, pľofesjonalna oÍaz zapewniać dostęp do róznych specjalistów
pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów rodzin,

-

w zaleŻnościod potľzeby

ľodziny.

Realizacja powyzszych celów wiąŻe się

z

koniecznością rozbudowania struktury

placówek, do których sąd opieku(lczy będzie mógł kierować rodziców

i

dzieci, w tym

zapewnienia odpowiedniej ilościkadry specjalistów oraz śľodków finansowych na ich
funkcjonowanie. Konieczna jest ľównieŹ systemowa analiza dostępu na teręnie kľaju do tego
rodzaju placówek i jej okresowa weryfikacja. Pozwoliłoby to oszacować skalę i przyczyny
ogľaniczeń w uzyskaniu przez rodziny właściwejformy pomocy.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. lOa ustawy

z

dnia 6 stycznia 2000 r.

oRzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z2017 r. poz.922), uprzejmie pľoszę Panią Ministeľ

o podjęcie działań na rzecz zapewnienia dzieciom

2

i

ich rodzicom realnego dostępu do

placówek specjalistycznych oraz kompleksowej specjalistycznej pomocy.

Nie

ulega

wątpliĺvości,Że właściwezabezpieczenie potľzeb w porłyższym zakľesie sprzyjać będzie
integralności ľodziny oraz Spowoduje, ze sądy nie będą musiały podejmować, najbardziej
drastycznych środków ingeľencji w funkcjonowanię rodziny, w szczegóĺności zabezpieczac
dobľo dziecka popľzez umieszczenie go poza rodziną biologiczną.
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