
UCHWAŁA NR XX/499/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania  Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-
2014" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3a i pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 176 pkt 1, art. 180 pkt 
1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 
z późn. zm.). 

Rada Miejska 

postanawia 

§ 1. Przyjąć "Program Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014", 
w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  1.01.2012r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Batycki
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XX/499/2012 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 26czerwca 2012 r. 

Program Wsparcia dla Rodzin oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1.01.2012r. nałożyła na 
samorządy gmin i powiatów opracowywanie i realizację 3-letnich programów dotyczących wspierania rodziny 
oraz rozwoju pieczy zastępczej. 

W latach poprzednich działania na rzecz rodzin w Bielsku-Białej realizowane były w oparciu o Miejski 
Program Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013, przyjęty uchwałą 
Nr LIII/1212/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 marca 2010r. Nowy stan prawny stworzył 
konieczność wprowadzenia zmian w tym programie jak również opracowanie programu, który skierowany 
zostanie wyłącznie do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz określał będzie 
działania na rzecz rozwoju pieczy zastępczej. Podstawowym celem tego programu jest określenie zadań 
których realizacja powinna wspomóc rodzinę w takim zakresie, by nie było konieczności umieszczania dzieci 
w pieczy zastępczej. Głównym realizatorem programu będzie MOPS, który jest powołany między innymi do 
podejmowania działań skoncentrowanych na pomoc rodzinie która napotyka na problemy opiekuńczo-
wychowawcze z dziećmi. MOPS został również wyznaczony na organizatora pieczy zastępczej co umożliwia 
mu realizację zadań w zakresie rozwoju pieczy zastępczej. 

W roku 2011 pomocą Ośrodka objętych było 626 rodzin, które borykały się z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał także wsparcia funkcjonującym na naszym 
terenie rodzinom zastępczym. W roku 2011 było ogółem 210 rodzin zastępczych, w których łącznie 
przybywało 267 dzieci, w tym 7 rodzin to rodziny zawodowe. Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo 
były kierowane również do placówek opiekuńczo-wychowawczych w naszym mieście. W roku 2011 
umieszczono w tej formie pieczy zastępczej 49 dzieci, a w formie rodzinnej 23 dzieci. 
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I. CELE PROGRAMU 

CEL STRATEGICZNY  1: 

Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do 
prawidłowego wypełniania tych funkcji. 

Rodzina to jedna z podstawowych grup społecznych. Przez rodzinę rozumie się najczęściej dwójkę 
partnerów i wychowywane przez nich potomstwo. Proces wychowywania dzieci jest trudnym wyzwaniem dla 
rodziców w realizowanych przez nich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. Problemy rodziców bardzo 
często są wynikiem wieloletnich nieudanych przedsięwzięć, które mimo iż podejmowane były w celu 
zapewnienia rodzinie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania, nie powiodły się. Pozostawienie takich rodzin 
bez odpowiedniego wsparcia w wielu przypadkach mogłoby doprowadzić do rozpadu rodziny oraz stworzyłoby 
konieczność umieszczenia dzieci z tych rodzin w różnych formach pieczy zastępczej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE : 

1.1 Zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania i pojęcia roli rodziny: 

1. kierowanie rodzin do zespołu poradnictwa specjalistycznego, 

2. prowadzenie grup wsparcia, 

3. powoływanie rodzin wspierających. 

1.2 Eliminacja niekorzystnych zachowań występujących w rodzinie prowadzących do degradacji 
społecznej i marginalizacji: 

1. realizacja pracy socjalnej w oparciu o kontrakty socjalne, 

2. kierowanie rodzin na terapie do instytucji działających na rzecz rodzin, 

3. kierowanie dzieci do placówek wsparcia dziennego, 

4. wnioskowanie o przydzielenie rodzinie kuratora. 

1.3 Nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych: 

1. wprowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

2. zatrudnienie asystenta rodziny i objęcie rodziny jego wsparciem, 

3. organizowanie dla rodzin grup samopomocowych. 
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CEL STRATEGICZNY  2: 

Zwiększenie liczby rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Najlepszym środowiskiem dla rozwoju dziecka jest rodzina. Jeżeli jednak rodzice nie potrafią w sposób 
właściwy realizować swych funkcji opiekuńczo-wychowawczych dziecku należy zabezpieczyć opiekę 
i wychowanie w pieczy zastępczej. Jedną z jej form, która w największym zakresie minimalizuje u dziecka 
negatywne skutki utraty domu rodzinnego jest rodzina zastępcza, która powinna być do swej roli właściwie 
przygotowana. Podjęcie się sprawowania funkcji rodziny zastępczej nie należy do decyzji łatwych, wiąże się 
z ogromną odpowiedzialnością ze strony osób pełniących to zadanie. W Bielsku-Białej mamy 210 rodzin 
zastępczych co nie zaspokaja potrzeb wszystkich dzieci, które wymagałyby takiej pomocy, należy zatem 
podejmować działania w celu zwiększenia liczby rodzinnych form pieczy zastępczej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE : 

2.1 Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rodzicielstwa zastępczego: 

1. organizowanie kampanii medialnych promujących rodzicielstwo zastępcze, 

2. prowadzenie naboru kandydatów na rodziców zastępczych, 

3. przygotowanie i dystrybucja materiałów reklamowych dot. rodzicielstwa zastępczego. 

2.2 Tworzenie lepszych warunków dla powstawania nowych oraz już funkcjonujących rodzin 
zastępczych: 

1. organizowanie i finansowanie szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych oraz dla kandydatów na 
rodziców zastępczych, 

2. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 

3. organizowanie wsparcia i pomocy w formie rodzin pomocowych, grup wparcia, wolontariuszy, 

4. finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

5. dofinansowanie wypoczynku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

6. przyznawanie świadczeń jednorazowych związanych z potrzebami nowo przyjmowanego dziecka, 

7. przyznawanie świadczeń na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym, 

8. finansowanie wydatków mieszkaniowych rodzinom zawodowym, niezawodowym i rodzinnym domom 
dziecka, 

9. przyznawanie środków finansowych na niezbędne remonty lokali zamieszkiwanych przez rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka, 

10. finansowanie kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu 
dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka, 

11. powoływanie rodzin zastępczych zawodowych i pokrywanie kosztów ich wynagrodzeń. 
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CEL STRATEGICZNY 3: 

Zapewnienie wychowankom opuszczającym formy pieczy zastępczej właściwego startu w dorosłe 
życie. 

Istnieją rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, które pomimo kierowanych do nich 
różnych form wsparcia nie chcą z nich korzystać nawet gdy zostają im ograniczone prawa rodzicielskie i dzieci 
trafiają do różnych form pieczy zastępczej. Negatywne postawy rodziców powodują konieczność 
zabezpieczenia dzieciom opieki i wychowania poza środowiskiem rodzinnym do osiągnięcia pełnoletniości. 
Młodzież, która kilka czasem kilkanaście lat pozbawiona jest kontaktów ze swymi rodzicami - z winy 
rodziców, po uzyskaniu pełnoletniości nie ma możliwości powrotu do domu rodzinnego lub może wrócić do 
lokalu zdewastowanego zajmowanego przez patologicznych rodziców. Ten okres u takiego młodego człowieka 
jest bardzo trudny stąd należy podjąć dalsze działania, które ułatwią mu rozpoczęcie kolejnego etapu dorosłego 
życia. 

CELE SZCZEGÓŁOWE : 

3.1 Tworzenie odpowiednich warunków mieszkaniowych: 

1. przyznawanie miejsca w mieszkaniu chronionym, 

2. przyznawanie pomocy na zagospodarowanie i wyposażenie mieszkania. 

3.2 Pomoc w uzyskaniu wykształcenia: 

1. pomoc w wyborze właściwego kierunku kształcenia, 

2. dofinansowanie do kosztów związanych z kontynuowaniem nauki. 

3.3 Pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia: 

1. udzielanie pomocy pieniężnej na zakup sprzętu ułatwiającego podjęcie zatrudnienia, 

2. pomoc specjalistów w wyborze zatrudnienia zgodnego z predyspozycjami. 
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II. HARMONOGRAM 

Planowane działania realizowane będą w okresie trzyletnim obejmującym lata 2012-2014, zgodnie 
z harmonogramem, który przedstawia poniższa tabela. 

 

REALIZATOR 
ŹRÓDŁA 

FINANSOWANI
A 

DATA REALIZACJI I ZAKRES LP. ZADANIE 

MOPS GMINA 2012 2013 2014 

 1.1 Zwiększenie świadomości 
w zakresie funkcjonowania i pojęcia 

roli rodziny: 

 

1 1. kierowanie rodzin do zespołu 
poradnictwa specjalistycznego 

  według potrzeb 

2 2 . prowadzenie grup wsparcia   według potrzeb 

3 3. powoływanie rodzin wspierających   według potrzeb 

 1.2 Eliminacja niekorzystnych 
zachowań występujących w rodzinie 

prowadzących do degradacji 
społecznej 

i marginalizacji: 

 

4 1 . realizacja pracy socjalnej w oparciu 
o kontrakty socjalne 

  zgodnie z diagnozą 

5 2. kierowanie rodzin na terapie do 
instytucji działających na rzecz rodzin 

  
zgodnie z planem pracy z rodziną 

6 3 . kierowanie dzieci do placówek 
wsparcia dziennego 

  zgodnie z planem pracy z rodziną 

7 4. wnioskowanie o przydzielenie 
rodzinie kuratora. 

  według oceny pracownika socjalnego 

 1.3 Nabycie umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych: 

 

8 1. wprowadzenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych 

 gmina + 
wojewoda 

zgodnie z planem pracy pracownika 
socjalnego 

9 2. zatrudnienie asystenta rodziny 
i objęcie rodziny jego wsparciem 

  4 etaty + 3 etaty + 3 etaty 

10 3. organizowanie dla rodzin grup 
samopomocowych 

  według potrzeb 

  ORGANIZATOR 
RODZINNEJ 

PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 

POWIAT 
   

 2.1 Zwiększenie świadomości 
społecznej w zakresie rodzicielstwa 

zastępczego: 

 

11 1 . organizowanie kampanii medialnych 
promujących rodzicielstwo zastępcze 

  
na bieżąco 

12 2 . prowadzenie naboru kandydatów na 
rodziców zastępczych 

  na bieżąco 

13 3 .przygotowanie i dystrybucja 
materiałów reklamowych dot. 

rodzicielstwa zastępczego 

  
2x 2x 2x 

 2.2 Tworzenie lepszych warunków dla 
powstawania nowych oraz już 

funkcjonujących rodzin zastępczych: 

 

14 1 . organizowanie i finansowanie 
szkoleń dla funkcjonujących rodzin 
zastępczych oraz dla kandydatów na 

rodziców zastępczych 

  

1x 1x 1x 

15 2. prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego 

  3 etaty + 1etat + 1etat 

16 3 . organizowanie wsparcia i pomocy 
w formie rodzin pomocowych, grup 

  
według zgłoszonych potrzeb 
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wparcia, wolontariuszy 

17 4 . finansowanie kosztów utrzymania 
dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej 

  
zgodnie z decyzją administracyjną 

18 5. dofinansowanie wypoczynku dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej 

  do wys. 30% 
kosztu nie 

więcej niż 500 
zł na jedno 

dziecko 

do wys. 50% 
kosztu nie 

więcej niż 800 
zł na jedno 

dziecko 

do wys. 70% 
kosztu nie 

więcej niż 1000 
zł na jedno 

dziecko 

19 6 . przyznawanie świadczeń 
jednorazowych związanych 

z potrzebami nowo przyjmowanego 
dziecka 

  
według rozeznanych potrzeb 

20 7. przyznawanie świadczeń na pokrycie 
wydatków związanych ze zdarzeniem 

losowym 

  
według rozeznanych potrzeb 

21 8. finansowanie wydatków 
mieszkaniowych rodzinom 

zawodowym, niezawodowym 
i rodzinnym domom dziecka 

  
zgodnie z wydatkami 

22 9 . przyznawanie środków finansowych 
na niezbędne remonty lokali 

zamieszkiwanych przez rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka 

  
zgodnie z uzasadnionymi potrzebami 

23 10. finansowanie kosztów 
wynagrodzenia dla osób zatrudnionych 

do pomocy w opiece i wychowaniu 
dzieci umieszczonych w rodzinnych 

domach dziecka 

  
zgodnie z zawartymi umowami 

24 

11 . powoływanie rodzin zastępczych 
zawodowych i pokrywanie kosztów ich 

wynagrodzeń 

  powołanie 10 
rodzin 

zastępczych 
zawodowych 

oraz 
3 rodzinnych 

domów 
dziecka 

powołanie 
5 rodzin 

zastępczych 
zawodowych 

powołanie 
5 rodzin 

zastępczych 
zawodowych 

oraz 
1 rodzinnego 

domu dziecka 

 3.1 Tworzenie odpowiednich 
warunków mieszkaniowych 

 

25 1. przyznawanie miejsca 
w mieszkaniu chronionym 

  według potrzeb 

26 2. przyznawanie pomocy na 
zagospodarowanie i wyposażenie 

mieszkania 

  
zgodnie z decyzją administracyjną 

 3.2 Pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia: 

 

27 1. pomoc w wyborze właściwego 
kierunku kształcenia 

  zgodnie z decyzją administracyjną 

28 2 . dofinansowanie do kosztów 
związanych z kontynuowaniem nauki 

   

 3.3 Pomoc w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia 

 

28 1. udzielanie pomocy pieniężnej na 
zakup sprzętu ułatwiającego podjęcie 

zatrudnienia 

  
według planu usamodzielnienia 

29 2. pomoc specjalistów w wyborze 
zatrudnienia zgodnego 

z predyspozycjami 

  
zgodnie z decyzją administracyjną 

Strona 7 z 8
———————————————————————————————————————————————————————
Id: C8098EC4-4C58-48B6-A2B0-AE9165011BB2. Podpisany



III. MONITORING REALIZACJI ZADANIA 

Realizacja zadań określonych w 3-letnim programie wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej 
podlegać będzie corocznej ocenie. Ocena realizacji sporządzana będzie w formie sprawozdania, 
które przedkładane będzie Radzie Miejskiej. 

Sprawozdanie stanowić będzie również podstawę do dokonywania ewentualnych zmian 
w planowanej realizacji zadań na lata następne. Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej program będzie jedną 
z podstaw konstruowania budżetu na realizację zadań związanych ze wsparciem rodziny i rozwojem pieczy 
zastępczej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Batycki
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