SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie
za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy
zastępczej na 2019 rok.

Luty 2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 82/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Prezydenta Miasta
Konina, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach zadań własnych powiatu,
jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998
ze zm.).
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie wykonuje zadania powiatu w zakresie
pieczy zastępczej między innymi poprzez:
1. Zapewnienie dzieciom pieczy w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka
oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
2. Organizowanie

wsparcia

osobom

usamodzielnianym

opuszczającym

rodziny

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne poprzez wspieranie procesu
usamodzielnienia;
3. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka i rodzin pomocowych;
4. Kwalifikowanie osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka;
5. Organizowanie

szkoleń

dla

rodzin

zastępczych,

wydawanie

zaświadczeń

kwalifikacyjnych, potwierdzających ukończenie szkolenia oraz opinię o spełnianiu
warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
6. Analizę danych dotyczących kandydatów na rodziców zastępczych lub kandydatów do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Zapewnienie badań psychologicznych
i pedagogicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz już istniejącym rodzinom zastępczym
osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka;
7. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności poprzez
tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa;
8. Kompletowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka;
9. Przygotowanie dokumentacji dziecka z uregulowaną sytuacją prawną do umieszczenia
go w rodzinie adopcyjnej;
10. Zapewnienie przyjętemu do rodziny zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
11. Udzielanie świadczeń pieniężnych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo2

terapeutycznych,

interwencyjnych

ośrodkach

preadopcyjnych

lub

rodzinach

pomocowych;
12. Przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki
opiekuńczo-terapeutyczne

przede

wszystkim

na:

kontynuowanie

nauki,

usamodzielnienie i zagospodarowanie;
13. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;
14. Organizowanie pomocy dzieciom, w przypadku, gdy rodzice zastępczy lub
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie mogą sprawować opieki,
w szczególności

z

powodów zdrowotnych,

losowych, czy zaplanowanego

wypoczynku.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, jako organizator rodzinnej pieczy
zastępczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wsparciem koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy socjalnej objął 1 rodzinny dom dziecka, gdzie
przebywało 11 dzieci oraz 93 rodziny zastępcze, w których umieszczonych było 146 dzieci.
Sprawozdanie zostało podzielone na III części, w pierwszej części omówione zostaną
wydatki, pomoc oraz charakterystyka rodzin zastępczych zamieszkałych w Koninie
i wychowujących dzieci pochodzące nie tylko z Konina ale również z innych miejscowości,
pomoc usamodzielnionym wychowankom z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –
wychowawczych. W drugiej części omówione zostaną wydatki i charakterystyka rodzin
zastępczych zamieszkałych poza Koninem, które wychowują dzieci pochodzące z Konina,
natomiast w trzeciej części omówione zostaną wydatki i charakterystyka placówek
opiekuńczo - wychowawczych, w których przebywają dzieci pochodzące z Konina.
Sprawozdanie zakończy ogólna informacja na temat placówek opiekuńczo –
wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Konina.
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I.

Charakterystyka rodzin zastępczych w Koninie oraz ponoszone wydatki.

Tabela 1. Zestawienie typów rodzin, w których przebywały dzieci pozbawione opieki rodziców
biologicznych

Typ rodziny

Liczba rodzin

Liczba umieszczonych dzieci

Rodziny zastępcze spokrewnione

71

98

Rodziny zastępcze niezawodowe

17

25

Rodziny zastępcze zawodowe pełniące
funkcję pogotowia rodzinnego

3

19

Rodziny zastępcze zawodowe

2

4

93

146

Razem

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
niezawodowych, zawodowych oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję
pogotowia rodzinnego w 2018 roku wyniosły 1 241 734,84 .Wydatki w kwocie –163 468,99
zł to świadczenia dotyczące dzieci pochodzących spoza terenu miasta Konina (zwrot środków
przez inne powiaty, na podstawie zawartych porozumień – stanowią dochody po stronie
Miasta Konina). Były to świadczenia na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka
w pieczy, dodatki z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego oraz wynagrodzenie
dla rodzin zastępczych zawodowych przyznawane na podstawie ustawy o

wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o pomocy społecznej.
Struktura wyżej wymienionych wydatków ponoszonych przez przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2018,

na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej

kształtują się następująco:
 w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 757 973 zł (w tym 500 zł pomoc finansowa
na potrzeby przyjmowanego do rodziny dziecka oraz dodatki z tytułu wychowywania
niepełnosprawnego dziecka – 27 563,17 zł);
 w rodzinach zastępczych niezawodowych – 287 820,24 zł (w tym: 2 330,84 zł dodatki
z tytułu wychowywania niepełnosprawnego dziecka, 1 500 zł pomoc finansowa na
potrzeby przyjmowanego do rodziny dziecka oraz 1 000 zł specjalne świadczenie
jednorazowe);
 w rodzinach zastępczych zawodowych – 39 677,17 zł (w tym 5 980,86 zł dodatki z tytułu
wychowywania dziecka niepełnosprawnego, 1 500 zł pomoc finansowa na potrzeby
przyjmowanego do rodziny dziecka, 1 500 zł specjalne świadczenie jednorazowe oraz
2 640,05 świadczenie z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego);
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 w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego –
156 264,43 zł (w tym: 4 334,47 zł dodatki z tytułu wychowywania niepełnosprawnego
dziecka, 1 800 zł pomoc finansowa na potrzeby przyjmowanego do rodziny dziecka,
4 158,93 zł świadczenia z tytułu rodziny pomocowej, 4 390 zł świadczenie z tytułu
utrzymania lokalu mieszkalnego).
Pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej udzielali wsparcia także pełnoletnim wychowankom. Pomoc ta to przede
wszystkim doradztwo zawodowe, wsparcie w sytuacjach trudnych oraz pomoc przy tworzeniu
i modyfikacji indywidualnych planów usamodzielnienia, a także udzielanie świadczeń
pieniężnych i pomocy rzeczowej.
Pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych
wypłacono kwotę 190 415,80 zł z przeznaczeniem na:
 pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 osób – 47 388,00 zł;
 pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla

34 osób 136 796,80 zł (w tym 1 osoba

z młodzieżowego ośrodka wychowawczego – 4 132,80 zł , pomoc przyznawana na
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (nie mniej niż 500,00
zł do maja i od czerwca nie mniej niż 526,00 zł) oraz ustawy o pomocy społecznej
(516,60 zł – kwota świadczenia dla osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i zakładach poprawczych);
 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, dla 4 osób – 6 231,00 zł, w tym dla
3 osób wychowujących się w rodzinach zastępczych – 4 654,00 zł i 1 osoby wychowującej
się w placówce opiekuńczo – wychowawczej –

1 577,00 zł, realizacja zadania na

podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz opuszczający
placówki opiekuńczo – wychowawcze mają możliwość uzyskania pomocy w zapewnieniu
odpowiednich

warunków

mieszkaniowych

(mieszkania

chronione)

oraz

uzyskaniu

zatrudnienia. W roku sprawozdawczym z pomocy w formie świadczenia niepieniężnego,
pobytu w mieszkaniu chronionym skorzystało 2 wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych: 1 typu rodzinnego i 1 typu instytucjonalnego. Łącznie w roku
sprawozdawczym

w

mieszkaniach

chronionych,

w

różnych

okresach

przebywało

3 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego i 1 typu
instytucjonalnego.
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Łącznie na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń ze środków własnych gminy i powiatu
w rozdziale: 85508; 85510; 85395 § 3110 w roku sprrawozdawczym wydatkowano kwotę
w wysokości 1 432 150,64 zł (w tym kwota 24 985,00 zł stanowiła wkład własny w projekcie
„Wspiera.My”).
Ponadto w 2018 roku ze środków Wojewody Wielkoplskiego, w ramach zadań
zleconych powiatu przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych i dodatków do
zryczałtowanej kwoty 663 518,21 zł, dla 135 dzieci. Kwota miesięczna wymienionych
dodatków dla jednego dziecka wynosiła 500,00 zł. Natomiast z programu rządowego „Dobry
start” skorzystało 106 dzieci, wydatkowano na ten cel 31 800,00 zł.
Wynagrodzenie wraz z należnymi pochodnymi dla 3 rodzin zawodowych pełniących
funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzin zawodowych oraz zatrudnienie w rodzinie
zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, osoby do pomocy w opiece
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – 230 375,27 zł
Wszczęto 130 postępowań administracyjnych w związku z odpłatnością rodziców
biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. W wyniku wszczętych
postępowań oraz złożonych przez rodziców biologicznych wniosków, wydano łącznie 122
decyzje, we wszystkich przypadkach wydano decyzje o odstąpieniu od odpłatności z powodu
trudnej sytuacji finansowej. Decyzje dotyczyły także między innymi: wszczęcia postępowań,
zakończenia postępowań ich umorzeniem, bądź wygaśnięciem decyzji. W 14 przypadkach
toczą się postępowania administracyjne w zakresie pozyskania aktualnych adresów rodziców
biologicznych. Ponadto w 9 toczących się postępowaniach o wydanie decyzji w sprawie
ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy, skierowano do sądów rejonowych pisma
w sprawie ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej.
W roku sprawozdawczym 6 koordynatorów oraz specjalista pracy socjalnej pracowało
z 93 rodzinami zastępczymi, w których przebywało 146 dzieci, w tym 24 dzieci
pochodzących z terenu innych powiatów dzieci oraz 1 domem dziecka, w którym przebywało
11 dzieci, pochodzących z Konina.
Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pozyskano środki
zewnętrzne: na dofinansowanie do wynagrodzenia dla 4 koordynatorów w ramach
Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz dodatkowo środki
finansowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt
„Wspiera.My”.
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Częstotliwość wizyt koordynatorów i specjalisty pracy socjalnej była uzależniona od
zagadnień określonych przez koordynatorów w planie pracy z rodziną, problemów
zgłaszanych przez: rodziców zastępczych, dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz
pedagogów szkolnych i kuratorów sądowych.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i specjalista pracy socjalnej pracując
na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych współpracowali z pedagogami
szkolnymi, nauczycielami, kierowali dzieci jak również rodziców zastępczych do specjalistów
(psycholog, radca prawny, pedagog). W ramach wykonywania czynności służbowych
wspomagali rodziny zastępcze w załatwianiu formalności oraz kompletowaniu dokumentów
do Poradni Psychologiczo – Pedagogicznej i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych często przeżywają różne
rozterki, niepowodzenia w nauce szkolnej, wynikające z konieczności odnalezienia się
w nowym środowisku. Zmiana środowiska rodzinnego, często wiąże się ze zmianą
przedszkola, szkoły, grupy rówieśniczej. Dodatkowym czynnikiem obciążającym dla dzieci
umieszczanych

w

rodzinach

zastępcych

jest

fakt

zaniedbania

wychowawczego,

emocjonalnego i edukacyjnego w środowisku rodziny naturalnej.
Zdarzają się sytuacje, kiedy zauważalny jest brak kompetencji wychowawczo –
opiekuńczych u rodziców zastępczych - w szczególności dziadków. Ta sytuacja bardzo często
wynika z zaawansowanego wieku opiekunów, czy niskiego poziomu wykształcenia. Dzieci
oraz rodzice zastępczy, w tym przypadku kierowani byli do psychologa, który w ramach
porad psychologicznych pracował nad wzmocnieniem kompetencji wychowawczych
u opiekunów. Natomiast rozmowy psychologa z dziećmi miały na celu wyjaśnienie położenia
dziecka

w nowym środowisku i zbudowanie nowych więzi z poszanowaniem rodziny

pochodzenia. Wychowankowie rodzin zastępczych byli również informowani o możliwości
udziału w zajęciach organizowanych w środowiskowych ogniskach wychowawczych, czy
świetlicach środowiskowych, gdzie mogły otrzymać wsparcie pedagogów i pomoc w nauce.
Niektóre dzieci bardzo chętnie z tej formy wsparcia korzystają.
Pracownicy Ośrodka w ramach projektu „Wspiera.My”, którego partnerem było
Stowarzyszenie „PROM” prowadzące Rodzinny Dom Dziecka w Koninie w 2018 roku
realizowali następujące zadania:
1) warsztaty dla dorosłych przeznaczone dla 60 osób (5 grup po 12 osób)
2) grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych – odbyło
się 5 spotkań (10 osób w grupie)
3) warsztaty profilaktyczne dla dziaci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej
dla 16 dzieci (2 grupy po 8 osób), w 2018 roku odbyły się 4 spotkania.
4) indywidualne i rodzinne porady psychologiczne – 63 (w tym: 9 dzieci i 30 rodzin)
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5) akademia rodzicielstwa zastępczego dla 40 osób (4 grupy po 10 osób), odbyły się
3 warsztaty.
6) indywidualne porady prawne - 3 rodziny
Ponadto zgodnie z założeniami projektu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koninie, przeszkolili kandydatów na rodziców zastępczych na podstawie autorskiego
programu „Czekając na miłość rodzicielską”, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej decyzją z dnia 2 lipca 2014 roku, na okres 5 lat 4 rodziny (4 osoby),
w okresie marzec – wrzesień 2018 r.
W roku sprawozdawczym, w ramach wymienionego projektu pracownicy Ośrodka
opracowali Strategię deinstytucjonlizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019-2025,
której celem głównym jest realizacja zadań z zakresu wzmocnienia rodziny do prawidłowego
wypełniania swojej funkcji.
W myśl obowiązujących przepisów organizator rodzinnej pieczy zastępczej świadczył
pomoc rodzinom i dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, ale także monitorował
i oceniał funkcjonowanie rodzicielstwa zastępczego.
Koordynatorzy realizując swoje zadania możliwie jak najczęściej odwiedzali rodziny
zastępcze, prowadząc rozmowy na temat występowania u dzieci ewentualnych problemów
opiekuńczo – wychowawczych czy zdrowotnych. Sporządzali oceny sytuacji dziecka,
które zawierały informacje o rodzicach biologicznych dziecka (władzy rodzicielskiej
i alimentach), kontaktach dziecka z rodzicami lub rodzeństwem, sytuacji zdrowotnej dziecka,
jego wynikach w nauce, problemach opiekuńczo – wychowawczych, metodach pracy
stosowanych w pracy z dzieckiem, informacji dotyczącej zainteresowań oraz stanowisko
koordynatora w sprawie zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Ocenę sporządza się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące
w przypadku dzieci poniżej 3 lat natomiast, w przypadku starszych dzieci nie rzadziej niż raz
na 6 miesięcy.
Pracownicy Ośrodka pracujący z poszczególnymi rodzinami występowali do szkół
i przedszkoli z 135 pismami z prośbą o ocenę współdziałania rodziców zastępczych ze szkołą
i przedszkolem. Po uzyskaniu oceny sformułowano pisemne opinie, które zostały omówione
na spotkaniach zespołu opiniującego w składzie, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Koninie: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, asystent
rodziny, psycholog oraz: pedagodzy szkolni, rodzice biologiczni, kuratorzy oraz
przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego. W roku sprawozdawczym koordynatorzy pozytywnie
ocenili wszystkie rodziny zastępcze pozostające pod ich opieką, natomiast organizator
rodzinnej pieczy zastępczej ocenił 13 rodzin zastępczych. Do Sądu Rejonowego w Koninie,
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III Wydział Rodzinny i Nieletnich wysłano 164 oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Jednym z efektów dokonanych ocen było przesłanie do Ośrodka Adopcyjnego
informacji o 7 dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, przebywających w rodzinach
zastępczych

pełniących

funkcję

pogotowia

rodzinnego,

rodzinach

zastępczych

spokrewnionych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających i zgodnie
z postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie 5 z nich trafiło do rodziny adopcyjnej
W wyniku współpracy pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
a także rodziców biologicznych i zastępczych oraz kuratorów sądowych 3 dzieci powróciło
do rodzin biologicznych.
Na wniosek Sądu Rejonowego w Koninie specjalista pracy socjalnej sporządził
i przesłał 10 opinii o kandydatach na rodziców zastępczych, 1 opinia była sporządzona na
prośbę Sądu Rejonowego w Nowej Soli.
Kierownik Sekcji Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej oraz specjalista pracy
socjalanej uczestniczyli w 2 posiedzeniach okresowej oceny wychowanków przebywających
w placówce typu rodzinnego – Rodzinnym Domu Dziecka prowadzonym przez
Stowarzyszenie „PROM”. Ponadto kierownik Sekcji Pieczy Zastępczej i Pomocy
Instytucjonalnej

uczestniczył

w 2

posiedzeniach

okresowej

oceny wychowanków

przebywających w placówce typu interwencyjnego - Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej
działał również na rzecz zwiększenia ilości rodzin zastępczych na terenie naszego miasta
poprzez włączenie się pracowników Ośrodka do obchodów Dnia Dziecka, którego głównym
organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury. Festyn odbył się 3 czerwca 2018 r. na terenie
parku im. Fryderyka Chopina, pod nazwą „Zaczarowany Dzień Dziecka – Raz na
Ludowo”. Wzięły w nim udział również rodziny zastępcze wraz z dziećmi biologicznymi
i pozostającymi w pieczy zastępczej, zorganizowano gry i zabawy. Promowano rodzicielstwo
zastępcze poprzez rozdawanie ulotek, rozmowy z rodzicami dzieci, które brały udział
w konkurencjach związanych tematycznie z hasłem Dnia Dziecka, zorganizowanych przez
pracowników Ośrodka.
Realizacjując założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla
Miasta Konina na lata 2018-2020, w roku sprawozdawczym utworzono 1 rodzinę zawodową
(jest to zgodne z limitem jaki został wyznaczony na ten rok).
W ramach oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, psycholodzy udzielali
wsparcia poprzez: rozmowy wspierające, motywacyjne, psychoedukację i usprawnianie
relacji panujących w rodzinie. W roku sprawozdawczym odbyło się 451 spotkań, w tym 193
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spotkania dla rodziców oraz 258 dla dzieci przebywających w pieczy. Łącznie z pomocy
psychologa w 2018 r. skorzystały 43 rodziny (52 osoby dorosłe i 44 dzieci), w tym w ramach
realizacji projektu „Wspiera.MY” odpowiednio 30 rodzin i 9 dzieci. Przedstawiana forma
pomocy służyła poznawaniu sytuacji dziecka w rodzinie, określaniu obszarów trudności,
prowadzeniu obserwacji funkcjonowania dzieci, udzielaniu wsparcia i konsultacji opiekunom,
udzielaniu porad z zakresy sprawowania funkcji opiekuńczo – wychowawczej i szeroko
pojętej psychoedukacji. Poruszane kwestie dotyczyły najczęściej trudności wychowawczych,
braku motywacji do nauki, sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i relacjami
rodzinnymi.
Ponadto psycholodzy Sekcji Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie prowadzili badania psychologiczne dotyczące oceny
motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z udziałem 22 osób,
aktualizacji opinii dotyczących oceny motywacji i predyspozycji do dalszego pełnienia
funkcji rodziny zastępczej z udziałem 8 osób. Psycholodzy dokonywali w roku
sprawozdawczym ponadto oceny psychofizycznego rozwoju dzieci z udziałem 19 małoletnich
przebywających w pieczy zastępczej, w tym 5 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu
Dziecka.
Organizacja wypoczynku i czasu wolnego.
W 2018 r. dzięki dofinansowaniu przez Miasto Konin zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi, sześcioro wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez
Stowarzyszenie „PROM” wyjechało na 2 tygodniowe kolonie letnie do Międzybrodzia
Bialskiego. Organizatorem kolonii było Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi
Aktywni”. Natomiast z rodzin zastępczych wyjechało łącznie 21 dzieci: na kolonie do
Jastrzębiej Góry organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wyjechało 5 dzieci, na
obóz harcerski do Pobierowa, organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego wyjechało
4 dzieci, na kolonie organizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi
Aktywni” wyjechało 4 dzieci. Z wypoczynku letniego organizowaego w Białym Dunajcu
przez Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie
skorzystało 8 wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto rodzinie zastępczej zawodowej
z powiatu konińskiego przyznano świadczenie na dofinansowanie do wypoczynku poza
miejscem zamieszkania dla dwójga dzieci pochodzących z Konina.
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II. Charakterystyka i wydatki ponoszone przez Miasto Konin na opiekę i wychowanie
dzieci pochodzących z Konina, nad którymi pieczę zastępczą sprawują rodziny
zamieszkałe poza Koninem
W ramach zawartych porozumień między powiatami, 27 dzieci przebywało
w rodzinach zastępczych: spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych na terenie innych
powiatów, koszt utrzymania tych dzieci w 2018 roku wyniósł 387 839,03 zł, z czego Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie wydał kwotę 335 877,35 zł. Ponadto Wydział Spraw
Społecznych wydatkował 51 961,68 zł bezpośrednio z budżetu miasta z tytułu ponoszenia
odpłatności za pobyt 2 dzieci, pochodzących z terenu Miasta Konina, przebywających
w rodzinie zastępczej zawodowej w powiecie siedleckim.
Tabela 2. Zestawienie typów rodzin, w których przebywały dzieci pozbawione opieki rodziców
biologicznych, w ramach zawartych porozumień między powiatami

Liczba rodzin

Liczba przebywających dzieci

Rodziny zastępcze spokrewnione

7

8

Rodziny zastępcze niezawodowe

6

9

Rodziny zastępcze zawodowe

5

10

18

27

Typ rodziny

Razem

Wydatki ponoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2018
na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, w ramach zawartych porozumień między
powiatami kształtują się następująco:
- w rodzinie

zastępczej spokrewnionej – 69 834,78 zł (w tym dodatek z tytułu

wychowywania dziecka z niepełnosprawnościami 4 954,00 zł)
- w rodzinie zastępczej niezawodowej – 105 100,19 zł (w tym pomoc finansowa na potrzeby
przyjmowanego do rodziny dziecka w wys. 1 200 zł,

dofinansowanie do wypoczynku

letniego 1 150 zł);
- w rodzinie zastępczej zawodowej 160 942,38 zł (w tym dofinansowanie do wypoczynku
letniego – 500,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego – 2 216,90 zł,
dofinansowanie do remontu budynku mieszkalnego – 1 428,58 zł, wynagrodzenie dla rodzin
zastępczych 73 559,70 zł, oraz pomoc przy pracach gospodarskich – 4 937,12 zł).
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III. Charakterystyka placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywały
dzieci pochodzące z Konina oraz wydatki ponoszone przez Miasto Konin.
Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo przebywały także w instytucjonalnych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych następującego typu:


Interwencyjnego (Pogotowie Opiekuńcze w Koninie) – przebywało 41 dzieci z terenu
Miasta Konina i spoza Konina;



Socjalizacyjnego (Kosewo, Krzyż Wielkopolski, Kaczki Średnie) łącznie – przebywało 3
dzieci z terenu Konina;
Pondto w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego: Rodzinnym
Domu Dziecka prowadzony przez Stowarzyszenie PROM w Koninie – 11 dzieci,
Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach – 3 dzieci oraz Rodzinnym Domu Dziecka
w Janczewie – 1 dziecko)

Tabela 3. Zestawienie typów placówek instytucjonalnych i rodzinnych, w których przebywały dzieci
z Miasta Konina, pozbawione opieki rodziców biologicznych

Typ placówki

Liczba placówek

Liczba dzieci
przebywających w placówce

3

15

1

34

3

3

Rodzinne Domy Dziecka(Konin, Bikupice,
Janczewo)
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu
Interwencyjnego (Pogotowie Opiekuńcze)
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu
Socjalizacyjnego (Kosewo, Krzyż
Wielkopolski, Kaczki Średnie)

Z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt konińskich dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach oraz placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego) w roku sprawozdawczym wydatkowano
kwotę 200 361,83 zł dysponentem wypłaty świadczeń był Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Koninie. Wymieniona kwota znajdowała się w budżecie Miasta
Konina.
Na terenie Konina funkcjonują 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze: Rodzinny
Dom Dziecka, prowadzony przez Stowarzyszenie „PROM” i Pogotowie Opiekuńcze,
których działalność jest finansowana bezpośrednio z budżetu miasta.
Rodzinny Dom Dziecka w Koninie prowadzony jest przez Stowarzyszenie „PROM”
w Koninie. Jest to pierwsza i jedyna tego typu placówka funkcjonująca na terenie Miasta
Konina, w której może przebywać jednocześnie 8 dzieci. Dom zapewnia opiekę
i wychowanie dzieciom, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej.
12

Prowadzący Rodzinny Dom Dziecka współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Koninie. Opiekunowie z dużą troską i zaangażowaniem zajmują się wychowywaniem
dzieci ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi, zwłaszcza z rodzin z problemem
alkoholowym i przemocy w rodzinie, ściśle współpracują z rodzinami biologicznymi
w zakresie powrotu dzieci do domu rodzinnego.
W roku sprawozdawczym w Rodzinnym Domu Dziecka prowadzonym przez
Stowarzyszenie „PROM” przebywało 11 dzieci, na podstawie postanowienia Sądu
Rejonowego w Koninie. Wszystkie dzieci pochodziły z terenu Konina, w roku
sprawozdawczym wydano nowe skierowania o umieszczeniu 4 dzieci.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu opiekunów, współpracujących ze specjalistami
zatrudnionymi w Ośrodku oraz kuratorem sądowym, dwie wychowanki powróciły do
rodziców biologicznych, których wcześniej sąd pozbawił wykonywania władzy rodzicielskiej.
Natomiast jeden pełnoletni wychowanek opuścił placówkę i zamieszkał w mieszkaniu
chronionym. Pobiera świadczenie na kontynuowanie nauki, otrzymał też świadczenie na
zagospodarowanie.
Rodzinny Dom Dziecka w 2018 roku dysponował rocznym budżetem w kwocie
200 000,00 zł, który został w całości wykorzystany.
Koszt utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w 2018 roku wynosił 2 131,25 zł, na
2019 rok prognozowana kwota to 2 131,25 zł.
Pogotowie Opiekuńcze w Koninie, przy ul. Kurpińskiego 3 jest placówką
opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, posiada 20 miejsc. Placówka zapewnia
dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się
w sytuacji kryzysowej, doraźną, całodobową opiekę, wsparcie, kształcenie dostosowane do
jego wieku i możliwości rozwojowych do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub
umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej lub innej
placówce opiekuńczo-wychowawczej. Placówka jest przeznaczona dla dzieci powyżej
10 roku życia. Dzieci kierowane są na podstawie postanowienia sądu. W przypadku
posiadania wolnych miejsc placówka przyjmuje również dzieci na wniosek ich rodziców lub
opiekunów prawnych. W wyjątkowych sytuacjach do placówki mogą być przyjmowane
dzieci młodsze. Dzieci w wieku poniżej 10 lat w przypadkach wymagających
natychmiastowego zapewnienia opieki (zagrożenie zdrowia lub życia dziecka) są
przyjmowane do placówki, bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli
ustawowych lub orzeczenia sądu. Po przyjęciu dziecka Dyrektor Pogodtowia Opiekuńczego
o tym fakcie informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin sąd, powiatowe
centrum pomocy rodzinie i ośrodek pomocy społecznej. Placówka przyjmuje również dzieci
i młodzież doprowadzone przez policję, będące uciekinierami z domów rodzinnych lub
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innych placówek opiekuńczych i zapewnia im opiekę do czasu odbioru przez rodziców lub
opiekunów.
Poza działalnością statutową placówka spełnia również rolę miejsca, w którym odbywają się
kontakty rodziców z dziećmi orzeczone na mocy postanowienia Sądu w sytuacjach, gdy
między rodzicami brak jest porozumienia, co do realizacji tych kontaktów. W takich
przypadkach kompetentni pracownicy pogotowia są obserwatorami odbywających się spotkań
i na prośbę Sądu wydają opinię o ich przebiegu.
W roku sprawozdawczym do placówki skierowano 21 dzieci, w tym 7 spoza Miasta
Konina, jak już wcześniej wspomniano w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało łącznie 41
dzieci. Placówka w 2018 roku dysponowała budżetem w kwocie 1 328 600,00 zł, zaś
wydatki wyniosły 1 272 939,76 zł. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2018 roku
wynosił 5 730,00 zł, w roku bieżącym prognozowana kwota wynosi 5 540,00 zł.
Zaplanowane wydatki na 2019 rok, na zadania realizowane bezpośrednio przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie wynikające z organizacji pieczy zastępczej
stanowią kwotę 2 134 128 zł w tym:
- 1 508 000 zł na wypłatę świadczeń;
- 370 000,00 zł na wydatki związane z pobytem dzieci z Konina w pieczy zastępczej
w innych powiatach;
- 256 128,00 zł wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi.
Ponadto na realizację dodatków wychowawczych w 2019 roku zaplanowano kwotę
564 499,00 zł.
Wymienione środki są zabezpieczone w planach finansowych Ośrodka na 2019 rok.
W budżecie miasta zabezpieczone zostały środki finansowe, w wysokości 220 000,00 zł na
działalność Rodzinnego Domu Dziecka, prowadzonego przez Stowarzyszenie „PROM”, na
funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie
1 400 000,00zł. Ponadto zaplanowano kwotę 346 000,00 zł na utrzymanie dzieci
w placówkach socjalizacyjnych oraz 1 rodziny zastępczej zawodowej w powiecie siedleckim
w wysokości 60 000,00 zł.
Ewentualna zmiana w liczbie dzieci i młodzieży, ze wskazaniem pobytu w pieczy zastępczej
będzie na bieżąco monitorowana. W przypadku uzasadnionej okoliczności zostaną podjęte
działania w zakresie zwiększenia środków finansowych na realizacę zadań z zakresu pieczy
zastępczej.
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