
 

 

 

 

Miasto Piotrków Trybunalski wraz z trzema Partnerami: Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym, Stowarzyszeniem Przyjaciół "Mam Sąsiada" oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,SZANSA” realizuje projekt „Razem możemy jeszcze więcej” 

 - współfinansowany środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  

 

Działania projektu w latach 2020 – 2023 kosztem ponad 7 mln zł. są realizowane  

w 8 modułach: 

1. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania; 

2. Klub wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i 

znacznym; 

3. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4. Klub seniora; 

5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; 

6. Klub wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej; 

7. Nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"; 

8. Mieszkania wspomagane. 

 

 

Nie wszyscy mamy szczęście  by żyć i wzrastać w  rodzinie. Nie wszystkie dzieci mogą liczyć na 

wsparcie własnej  rodziny. Gdy ona zawodzi,  dzieci i młodzież  korzysta z opieki opartej na systemie 

pieczy zastępczej.  

W Piotrkowie Trybunalskim system opieki nad dzieckiem jest oparty na rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przy czym w tej pierwszej przebywa prawie dwukrotnie więcej 

dzieci. Według danych Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka - organizatora pieczy zastępczej w mieście  

wynika że w 2020 roku 174 dzieci przebywało w 118 rodzinach zastępczych (w tym w rodzinnych 

domach dziecka), natomiast pod opieką 2 funkcjonujących na terenie Miasta placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych było 101 dzieci.  

Spośród funkcjonujących rodzin zastępczych: 21 rodzin to niezawodowe rodziny zastępcze,  84 to 

rodziny spokrewnione, 2 to rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodzinny dom dziecka.  

Jakie powody sprawiają, że  w Polsce w pieczy zastępczej przebywało na koniec 2019 roku według 

danych GUS aż 72,1 tys., w tym 55,4 tys. w pieczy rodzinnej oraz 16,7 tys. w pieczy instytucjonalnej ? 

 



 

 

 

 

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jako  głównymi przyczynami umieszczania 

dzieci w pieczy zastępczej  w Polsce to:  

 uzależnienie rodziców (39,62 %),  

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (25,17 %),  

 półsieroctwo (8,52 %),  

 sieroctwo (4,46 %),  

 przemoc w rodzinie (3,63 %),  

 niepełnosprawność (3,24 %)  

 długotrwała lub ciężka choroba co najmniej jednego z rodziców (3 %) 

 pobyt za granicą jednego lub obojga rodziców (2,98 %).  

 

O zaletach systemu rodzinnej pieczy zastępczej   oraz działaniach wsparcia rodziny rozmawiam z Anną 

Bajdzienko, kierownikiem Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim:  

- Spotykamy się  kilka dni  przed festynem promującym rodzinną pieczę zastępczą. Dlaczego ta forma 

opieki nad dziećmi i młodzieżą powinna być rozwijana ?  

- Rodzina jest naturalnym i niezastąpionym środowiskiem życia, rozwoju i wychowania dziecka.  

Najlepsza opieka instytucjonalna nie przygotuje tak dobrze do życia swoich wychowanków tak jak 

rodzina zastępcza.  I to z kilku powodów. 

Opieka rodziców zastępczych stwarza szansę na pojawienie się autentycznej więzi miedzy  dzieckiem 

a opiekunem. Więź ta budowana często krok po kroku - zdecydowanie wpływa na zwiększenie poczucia 

własnej wartości dziecka. Ponadto wzajemna troska, życzliwość opiekunów okazywana  

w bezpośrednich kontaktach tworzy wzorce zachowań, które jak wykazują badania - mają kolosalne 

znaczenie w budowaniu relacji  i związków podopiecznych, którzy dzięki temu mają szansę tworzyć 

swoje nowe, własne rodziny w przyszłości.  Poza tym, jak sami widzimy rodzinne formy  pieczy 

zastępczej  działają efektywniej  i zapewniają dłuższe wsparcie – nawet gdy formalnie wychowanek 

opuszcza już rodzinę zastępczą jeszcze w późniejszych latach może liczyć na pomoc swoich 

zastępczych opiekunów. 

- Jakie warunki trzeba spełnić by stać się opiekunem zastępczym i jak długo trwa ten proces ? 

Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi częściowo 

lub całkowicie opieki rodzicielskiej. O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje sąd 



 

 

 

rodzinny. Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia 

szkolenia, zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające posiadanie odpowiednich predyspozycji i 

motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. 
 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: 

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 

2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im 

ograniczona ani zawieszona; 

3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 

5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie 

jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, 

właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 

8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe (dla udokumentowania wymagane jest zaświadczenie  

o niekaralności); 

9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę 

musi posiadać stałe źródło dochodów (co należy udokumentować przedstawiając 

zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach); 

Proces rekrutacji kandydata odbywa się etapowo: 

I etap to kwalifikacja osoby na szkolenie po wcześniejszym sprawdzeniu czy spełnia ustawowe kryteria 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Sprawdzenie polega na: 

- weryfikacji dokumentów 

- diagnozie pedagogicznej (ocena warunków materialno - bytowych kandydata oraz jego motywacji do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej) 

- diagnozie psychologicznej (badanie predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej) 

II etap to odbycie szkolenia od 65 do 85 godzin (w tym 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach 

zastępczych).  

III etap skierowanie sprawy o ustanowienie rodziny zastępczej do sądu . 

Jak widać proces ten jest wieloetapowy i wymaga czasu. Czas ten jest potrzebny nie tylko 

organizatorowi pieczy na dokonanie wyboru odpowiedniego kandydata, który będzie dawał gwarancję 

właściwego wypełniania funkcji rodzica zastępczego, ale również jest to czas niezbędny dla kandydata 

na świadome podjęcie decyzji. 



 

 

 

- Wsparcie dla usług wspierania rodziny  i  rodzinnego systemu pieczy zastępczej zakłada realizowany 

przez Miasto Piotrków Trybunalski projekt „Razem możemy jeszcze więcej”. Na jaki rodzaj wsparcia 

mogą liczyć beneficjenci projektu ?  

- Działaniami  projektu objętych będzie 100 osób, w tym 54 dzieci oraz 46 osób dorosłych.  

Wsparcie organizowane jest w formie  spotkań w 2 grupach po 20 uczestników, których celem jest  

rozwój kompetencji rodzicielskich, poprawy relacji, wzmacniania więzi w rodzinie. Planuje się także 

przeprowadzenie  licznych działań integracji międzypokoleniowej.  

Ponadto we współpracy z Miejską Pracownią Psychologiczno – Pedagogiczną terapię  

EEG Biofeedback odbędzie 45 dzieci z rodzin zastępczych. Trening EEG Biofeedback pozwala na 

doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie 

całego organizmu. Jest metodą stosowaną w terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, w terapii 

niektórych schorzeń psychicznych, a także w celu poprawienia koncentracji. Zaplanowano też terapię 

rodzin oraz zajęcia w ramach „Szkoły dla rodziców” - wsparcie psychologiczne. 

Więcej informacji można uzyskać: 

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka 

Ul. Starowarszawska 4 

Tel: 44 733 63 60 

Opracowanie: Piotr Gruszczyński 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


