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z niepokojem stwierdzam' że nadal sýuacja dzieci umieszczonych w pieczy

zastępczej, w szczegőlności małych dzieci, wymaga szybkich oľaz skutecznych działan,

zmier zaj ących d o zap ewn i e n ia r ealizacji pr zy naleŻnyc h i m praw.

Problem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Rzecznik Pľaw Dziecka

szczegółowo badał w latach 20II-2014. Dokonano wówczas analizy interwencji

podejmowanych przez Rzecznika w sprawach indywidualnych otaz wyników kontľoli

przeprowadzanych w miejscach sprawowania pieczy zastępczej' w tym rodzinnej. Wnioski

z tego badania przedstawiono ministrowi właściwemu do spľaw zabezpieczenia społecznego

w wystąpieniu generalnymz9 marca2Ol5 ľokul.

W odpowiedzi na wskazane wystąpienie (z 30 marca 2015 r.2), Minister

poinfoľmował, Że wychodzqc na przeciw konieczności zabezpieczenia realizacji potrzeb dzieci

wychowujqcych się poza ľodzinami bioĺogicznymi, resort pracy i polityki społecznej czynił

starania, aby w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020

z funduszy unijnych w rąmach regionalnych programów opeľacyjnych, planov,ane były śľodki

z przeznaczeniem na proces dezinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (...). Ponadto wskazano,

Że: ĺľ' ramąch Programu operacyjnego ĺľiedza Edukacja Rozwój (Po WER), z poziomu

centralnego, zaplanowano Szereg działań w obszarze wspieľania rodziny i pieczy zastępczej.

Pierwszym zaplanov,anym działaniem będzie wypľacowanie narzędzia do badania

rentowności polityki samoľzqdów v, obszarze pieczy zastępczej, pľzeprowadzenie

pilotażowego badania wybľanych powiatów wraz z propozycjq zmian
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dezinsĺyĺtlcjonalizĺlcyjnych' cl takze przygotowanie rekomendacii (poradnika) oraz plunu

niezbędnych szkoleń dla samoľzqdóu, terytoľiaĺnych. Następnie plclnuie się przeprov,ądzenie

szkoleń v,ładz sałnorzqdou,ych szczebĺa powiatovlego v, zclĺ<resie zastosowania

wypracov,clnego nąrzędzia (.'..). Jako trzecie działanie przeu,idziano szkolenie kadr Sysĺemu

wspaľcia rodziny i pieczy zasIępczej u, zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, majqce na ceĺu podnoszenie hłalifikacji pracou,ników Systemu

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia będrt służyły równieŻ podniesienitl

śu,iadomości uł zakresie v,łaściwego sposobu realizacji praw dzieci przebyvlajqcych u, pieczy

zastępczej.

Kontynuując wcześniejsze działania, w 2015 i w Ż016 roku Rzecznik Pľaw Dziecka

podjął badanie sytuacji małych dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rapoľty wtaz Z wnioskami ľównież zostały pľzedstawione ministľowi właściwemu do spľaw

zabezpieczenia społec rn"go3 . W odpowie dzi z 19 stycznia 2016 t 'a (na wystąpienie generalne

z 25 maja 2015 r.) wskazano Szeľeg czynności, które resort zamietza podjąć w związkll

ze stwieľdzonymi nieprawidłowoŚciami naruszającymi prawa dziecka. Zobowiązano się także

do poinformowania Rzecznika Praw Dziecka o wynikach ana|izy danych dotyczących

potencjałów powiatów w zakresie przeniesienia dzieci w wieku do 7. roku życia z pieczy

instýucjonalnej do rodzinnej ofaz o podejmowanych pÍzez samorządy działaniach w tym

zakĺesie.

W odpowiedzi z 27 lutego 2017 r.5 (na wystąpienie genera|ne z 12 stycznia2017 r.)

ponownie wskazano' Że'' reąlizowanym działaniem jesĺ wypracov,anie naľzędzia do bcldanią

rentov,ności polilyki samoľzqdów w obszarze pieczy :astępczej, następnie przepľowctdzenie

pilotazov,ego badania wybranych pov,iatów (... )'

Kolejne dziaŁania Rzecznika Pruul Dziecka były następstwem analizy wyników

kontroli: Działania powiatów w zal<resie twoľzenia i v,spąľcia rodzin zastępczych,

pľZeprowadzonej pÍZez Najwyższą Izbę Kontľoli w 2016 r. W wystąpieniu generalnym

z 26 kwietnia 2017 ,.u, skierowanym do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia

społecznego, Rzecznik po raz kolejny zwrőcił uwagę na problem umieszczania małych dzieci

3 wystąpienie generalne z 25 maja 2015 r., ZEv,/ .422.19.2015.JK, wystąpienie generalne z 12 sÍycznia 2017 r.,

zEw.422.1.2017.JK
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w instýucjonalnej pieczy zastępczej wbrew pľzepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r'

o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej7.

W odpowiedzi z 28 sierpnia 2017 r.8 zanegowano niektóre wnioski Rzecznika,

przýaczając wyniki ww. kontroli Najwyższej Izby Kontroli, z ktorych wynika, że liczba

małych dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zmniejszyła się v, stosunku do 20]5 r.

o 44] dzieci, co - w ocenie resortu - świadczy o przyspieszonym tempie pľzełnian

d e i n s ty t u cj o n a I i z a cyj ny c h.

W tym miejscu wskazać na|eŻy, że wniosek sformułowany w odpowiedzi udzielonej

Rzecznikowi pozostaje w sprzeczności z innymi informacjami zawartymi

w raporcie NIK. Podkreślenia wymaga' że w Informacji o wynikach kontľoli: Działanią

powiatów w ząkresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych, podniesiono szeľeg pľoblemów

i niepľawidłowości w zakľesie otganizacji pieczy zastępczej. Wskazano na niewłaściwy

system pozyskiwania kandydatów na ľodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy

dziecka oraz brak dostatecznego wspaľcia dla juz funkcjonujących ľodzin zastępczych,

co skutkuj e zb5ł. wolnym rozwojem (w stosunku do potrzeb) rodzinnych form pieczy

zastępczej. 'w 82% powiatów objętych kontrolą oraz tych, w których Najwyzsza Izba

Kontroli zasięgnęła informacji w ww. zakľesie, wskazano na niedobór rodzin zastępczych

niezawodowych i zawodowych (w jednym przypadku brakowało aŻ 100 miejsc).
'V,ĺ szczegőlności powinien budzić niepokój fakt, Żę w niektóľych ze skontrolowanych

powiatów wtęcz odnotowano spadek liczby rodzin zastępczych, pomimo zwiększenia|iczby

mieszkańców, w tym dzieci. W latach 2013-2015 liczba rodzin zastępczych zmniejszyła się

z6323 do 6071 @ a %Đ, aliczbadzieci wnich przebywającychz8356 do 7992 (ok.4,4%).

Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w wieku do lat 7, ptzebywających w placówkach opiekunczo-

wychowawczych w całym |<raju (23lĄ oraz pľzyjmując, Że w rodzinie zawodowej może

przebywać 3 dzieci, konieczne byłoby utworzenie ok. 772 zawodowych rodzin zasÍępczych.

Wyniki kontroli NIK wskazały ponadto, że tylko w 3 z 24 skontrolowanych powiatów udało

się utwoľzyć tyle rodzin zastępczych. ile wcześnie zaplanowano. ogółem w przywołanych

24 powiatach limit rodzin zastępczych (załoŻony na2015 r.) wynos1ł 174 zawodowę rodziny

zastępcze, a w praktyce powstało ich zaledwie 5'7.

W ocenie NIK powodem takiej sýuacji jest: brąk ľealnego - finansowego

i instytucjonalnego - wsparcia przy Zmaganiu się z v,ieloma tľudnościami, jakie napotykajq

' 1Dz.tJ. z2Ol7 r. poz. 697).
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rodziny zasĺępcze pov,oduje, że nieu,ieltl je'ĺĺ kandydąĺĺiu, do peĺnienia tei funkcji. Stanowi

ĺo bclľdzo povtclżne zagrożenie dlą dcłl,szego ľonłoju rodzinnych .fbrnl pieczy zastępcze.i.

W tym miejscu Rzecznik Pľaw Dziecka wskazuje, Że wnioski sfoľmułowane na podstawie

interwencji podejmowanych przez Rzeczn1ka oraz w opaľciu o przeprowadzane ptzęz niego

badania, potwierdzają wyniki analizy dokonanej przez NIK.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął deklarację resoftu właściwego do spraw

zabezpieczenia społecznego (zawartą w wyzej przywołanym piśmie z 28 sierpnia2077 r.),

Że: w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), z poziomu

centralnego, realizowanych jest szeľeg działań w obsząrze wspierania rodziny i pieczy

zastępczej, któľych bezpośrednim ceĺem .iest między innymi budov,anie w samoľzqdach

przekonania o społecznej potrzebie zmian zmierzajqcych do śv,iadczenia usług

w społecznościach ĺokalnych miast tworzenia Systemu u,spaľcia insĘtucjonalnego. Jednak

w ocenie Rzecznika niezbędne jest pľzedstawienie ľealnych efektów dzialań podejmowanych

przez Ministerstwo w celu poprawy warunków, w których wychowują się dzieci umięszczone

w pieczy zastępczej. Problem đotyczy 18 2l3 dzieci przebywających w instýucjonalnej

pieczy zastępcze1 (Łącznie z formami prowadzonymi przez maľszałków), w tym 1876 dzieci

w wieku 0-6 lat9 i wymaga pilnego rczwiązania. Same załoŻenia, nawet najszlachetniejsze

i najbardziej dalekosięzne, nie uczynią ich Życiałatwiejszym.

Podkľeślenia wymaga, że do tej poľy nie zostały ztęa|izowane postulaty (pomimo

monitu Rzecznika w tym zakĺesiel0), o których Rzecznik był informowany w piśmie

z 30 marca 2015 t. Z kolei w piŚmie z 28 sierpnia 2017 r. Rzecznik został powiadomiony,

Że zakonczenie pľac nad naľzędziem do badania rentowności polityki samorządów w obszaľze

pieczy zastępczej (zaplanowane w 20l5 roku jako pierwszę działanie w celu zdiagnozowania

ww. problemów)' nastąpi dopieľo w drugim kwaľtale 2018 r. Rzecznik wyraŻa nadzieję,

ze termin ten - po tľzyletnim okľesie rea|izacji - zostanie dotrzymany, a sťormułowane

wnio ski nięzwło cznie wdrożone.

Rzecznik Zwraca uwagę' Że trzy lata w Życiu dziecka mogą okazać, się okresem

decydującym o jakości jego przyszłego Życia. Warto o tym pamiętać, planując reformę pieczy

zastępczej w tak długim okľesie.

Mając na względzie konieczność, zapewnienia dzieciom pozbawionym możliwości

wychowywania się w rodzinie biologicznej i pozostającym pod opieką państwa realizacji ich

o Pis*o z Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej z3lipca2Ol7 r.,

DSR.III.8309.1.2017.LS.3, stan na koniec 2016 r.
ĺ0 Wystąpienie generalne z 26 kwietnia 2Oil7 r., ZEw.422.l.20l'7.JK
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pravł Zagv,ĺarantowanych w Konstýucji RP, Konwencji o prawach dziecka i w ustawię

o wspieľaniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej, działając na podstawie aľt. l0 ust.l pkt 2

ustawy z đnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dzięcka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922),

Zwracam się do Pani Ministeľ o odniesienie się do wyŻej przedstawionych deklaľacji

czynionych przez resort właściwy do spľaw zabezpieczenia społecznego w zakľesie poprawy

warunków funkcjonowania pieczy zastępczej oľaz podjęcie działan zmierzających do takiej

jej organizacji, aby prawa dzieci w niej przebywających były realizowane w pełnym zakľesie'
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