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prawo do wychowania w rodzinie jest jednym z najważniejszych praw

przysługuj ących każdemu dziecku. Właściwe warunki wzrastania umożliwiają najmłodszym

prawidłowy rozwój intelekmalny i emocjonalny, będący podstawą dobrego funkcjonowania

w dorosłym życiu i w rodzinie.

Przebywanie w odpowiednim środowisku wychowawczym determinuje późniejszą

jakość życia najmłodszych, daje podstawy szczęścia i kształtuje potencjał, który

w przyszłości służyć będzie całemu społeczeństwu. Dlatego na dorosłych organizujących

pieczę zastępczą i sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi spoczywa tak ogromna

odpowiedzialność.

Z informacji docierających do Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Pracy i Polityki

Społecznej wynika, że jakość pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych nie zawsze jest

w pełni zadowalająca i jednakowa, co może prowadzić do nierównego traktowania

przebywających w nich dzieci.

Chcąc przeciwdziałać negatywnym zjawiskom Rzecznik Praw Dziecka powołał

Zespół do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Pieczy Zastępczej. W jego skład weszli

przedstawiciele świata nauki i praktycy, a także pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka

oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem Zespołu było opracowanie Zaleceń
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dotyczących pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (stanowią one

załącznik do niniejszego pisma).

Wyżej wymienione Zalecenia stanowią, rekomendowane z punktu widzenia

respektowania praw dziecka, zasady organizowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo

-wychowawczych w zakresie opieki i wychowania. Zawierają one rekomendacje dla osób

organizujących i sprawujących opiekę nad dziećmi umieszczonymi w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych, m.in. w zakresie prawa dziecka do wychowania w rodzinie,

prawa do stabilnego środowiska wychowawczego, prawa do nauki i wypoczynku, prawa

do pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, czy prawa do życia bez przemocy.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą o szczegółowe zapoznanie się

z ww. dokumentem oraz wdrożenie jego wytycznych do codziennej praktyki organizacji

pracy w placówkach opiekuńczo — wychowawczych.

Mamy nadzieję, że Zalecenia dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych będą stanowiły pomoc w realizacji trudnego i odpowiedzialnego, ale także

szlachetnego zadania, jakim jest opieka i wychowanie dzieci pozbawionych możliwości

wzrastania w swoim naturatnym środowisku rodzinnym.

Jesteśmy przekonani, że wdrożenie Zaleceń będzie znaczącym krokiem

do doskonalenia jakości opieki i udzielanego wsparcia.
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