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kierując się tľoską o prawa dzieci, które czasowo lub na stałe zostały pozbawione
natuľalnego Środowiska rodzinnego

i

wymagają opieki oraz ochľony ze stľony państwa,

Rzecznik Pľaw Dzięcka wystąpił do wszystkich Wojewodów o przekazanie danych o liczbię

dzieci w wieku 0-10 lat pľzebywających w instýucjonalnej pieczy
a także |iczbie rodzin zastępczy ch w po szcze

gó

zastępczej,

lnych woj ewództwach.

otrzymane informacje wskazują, że wciąŻ aktualny pozostaje problem pobytu małoletnich

ponizej

w

l0. roku życia w

instytucjonalnej pieczy zastępczej

z

powodu braku miejsc

rodzinach zastępczych. Według oświadczenia Wojewodów na teľenie całej Polski

niezgodnie

z

art. 95 ust. 2 ustawy

z

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz'

57

5) przebywało 257 dzieci w wieku od 0 do 10 lat,

w tym 13 dzieci w wieku 0-1, 40 dzieci w wieku 1-3, 93 dzieci w wieku 3-7 oraz 111 dzieci w

wieku 7-10 lat. Informację Rzeczniką Praw Dziecka

z

badania sytuacji opiekuńczo-

wychowawczej oraz pľawnej dzieci w wieku 0-]0 lat przebsłwajqcych w instytucjonaĺnej
pieczy zastępczej przekazuję Pani Minister w załączeniu.

Rzecznik Pľaw Dziecka niezmiennie stoi na stanowisku, Że kaŻdemu dziecku należy
zapewnić stabilne śľodowiskowychowawcze o charakterzerodzinnym. obowiązkiem władzy
publicznej jest więc w pierwszej kolejnościzagwarantowanie mu możliwościwychowywania

się w ľodzinie biologiczn ej,

a

gdy nie jest to możliwe'

w ľodzinnych formach opieki'

szczególnie jeśliproblem dotyczy małoletnich poniżej 10' ľoku życia.

W związku z povĺyŻszym, na podstawie aľt. 10a ust.

1 oraz aľt. 11 ust. 1 ustawy

z

dnja

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dzięcka (t.j. Dz. L] z 2015 r. poz. 2086), zwracam się
27lat Konwencji
o Prawach Dziecka

do Pani Ministeľ o wskazanie, jakie działania w 2016 roku podjął resort rodziny, pľacy

i

polityki społecznej w celu zapewnienia małym dzieciom pozbawionym możliwości

wychowywania się w rodzinię biologicznej, opieki w ľodzinnych ťormach pieczy zastępczej

oraz jakie były ich efekty' Proszę także o przeana|ĺzowanie wniosków
w Informacji Rzecznika

i

uwag zawartych

Praw Dziecką z badanią sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz

w wieku 0-]0 ląt przebyuajqcych w instytucjonalnej pieczy
działań w ww. zakresie, tak aby otganizatorzy pieczy zastępczej

prawnej dzieci

zastępczej

i podjęcie

właŚciwie

wywiązywali się z realizacji obowiązków nałożonych na nich ustawą o wspieraniu ľodziny
i systemie pieczy zastępczej,

a

prawa dziecibyły naleŻycie chronione.
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Załaczníkz
Informacja Rzecznika Praw Dziecką z bądąnia sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz
prawnej dzieci w wieku 0-10 lat przebywajqcych w instytucjonalnej pieczy zastępczej
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