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1. Wstęp 
 

Zgodnie z art. 183 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 998 ze zm.) jednym z zadań województwa jest opracowanie 
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, który stanowi integralną część strategii 
rozwoju województwa. Dlatego też Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2472/83/V/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 roku został powołany zespół zadaniowy, którego celem było opracowanie 
strategii działań regionalnych, ukierunkowanych na wspieranie rodzin z terenu województwa 
śląskiego.  

Owocem prac interdyscyplinarnego zespołu zadaniowego, w skład którego wchodzili eksperci oraz 
przedstawiciele różnych środowisk i instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej jest Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa 
Śląskiego nr 2240/152/V/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku. 

Wypracowane przez zespół cele szczegółowe i przyporządkowane im kierunki działań mają 
doprowadzić do stworzenia efektywnego systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w województwie śląskim. Jako realizatorzy zadań ukierunkowanych na osiągnięcie celu głównego 
zostały wskazane m.in. samorządy terytorialne szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego 
oraz ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające  
w przedmiotowym obszarze, placówki oświatowe, sądy, policja itp. 

Koordynatorem procesu monitorowania realizacji zadań przewidzianych w ramach Programu jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Dlatego też przystąpiono do 
procesu pozyskiwania danych obrazujących stan realizacji wskaźników, w szczególności od 
jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

Głównym celem (misją) Programu jest stworzenie efektywnego system wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim. Do jego osiągnięcia ma przyczynić się 
podejmowanie interwencji w czterech obszarach: rodzina w kryzysie, piecza zastępcza, procedura 
adopcyjna oraz doskonalenie kadr instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Do 
każdego z wymienionych obszarów przyporządkowano cele szczegółowe programu, a następnie 
kierunki działań, których podjęcie jest uznawane za ważne dla systemu wspierania rodziny  
w województwie śląskim. W ten sposób wyznaczono następujące cele szczegółowe: 1. Wspieranie 
rodziny w wypełnianiu jej funkcji, 2. Wspieranie rozwoju systemu pieczy zastępczej, 3. Zapewnienie 
opieki rodzinnej dzieciom zakwalifikowanym do przysposobienia, 4. Integracja i rozwój systemu 
doskonalenia zawodowego kadr oraz zwiększenie zasobów danych w obszarze wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej. 
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2. Uwagi metodologiczne 
 

W celu oceny dokonania postępów we wdrażaniu Wojewódzkiego programu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020 Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przeprowadził w 2018 roku wśród podmiotów 
wskazanych jako realizatorów jego zadań badanie metodą CAWI (Computer Assisted Web 
Interview). Elektroniczne kwestionariusze, przygotowane w systemie internetowych ankiet 
LimeSurvey, rozesłano do jednostek zaangażowanych w realizację zadań w przedmiotowym 
obszarze, tj. jednostek organizacyjnych systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,  
w szczególności do ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, 
ośrodków adopcyjnych. Łącznie o udział w badaniu poproszono 189 instytucji. 

Tabela nr 1: Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego, do których przesłano formularz 

ankiety. 

L.p. Gmina 
Nazwa 

skrócona 
Ulica Kod Miejscowość 

1. Będzin MOPS 11- Listopada 1 42- 500 Będzin 

2. Bobrowniki OPS ul. Kościuszki 25c 42- 584 Dobieszowice 

3. Czeladź MOPS ul. 17 Lipca 27 41- 250 Czeladź 

4. Mierzęcice OPS ul. Wolności 95 42-460 Mierzęcice 

5. Psary OPS ul. Szkolna 100 42- 512 Psary 

6. Siewierz OPS ul. Żwirki i Wigury 16 42- 470 Siewierz 

7. Sławków MOPS ul. Kościelna 11 41- 260 Sławków 

8. Wojkowice MOPS ul. Sobieskiego 125 42- 580 Wojkowice 

9. Bestwina GOPS Szkolna 4 43-512 Bestwina 

10. Buczkowice GOPS Lipowska 730 43-374 Buczkowice 

11. 
Czechowice-

Dziedzice 
OPS Kolejowa 37 43-502 

Czechowice-
Dziedzice 

12. Jasienica GOPS Jasienica 845 43-385 Jasienica 

13. Jaworze GOPS Zdrojowa 85 43-384 Jaworze 

14. Kozy GOPS Szkolna 1 43-340 Kozy 

15. Porąbka GOPS Rynek 4 43-353 Porąbka 

16. Szczyrk MOPS Beskidzka 4 43-370 Szczyrk 

17. Wilamowice GOPS Rynek 1 43-330 Wilamowice 

18. Wilkowice GOPS Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice 

19. Bielsko-Biała MOPS Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała 

20. Bieruń MOPS Wł.Jagiełły 1 43-155 Bieruń 

21. Bojszowy GOPS Sierpowa  38 43-220 Świerczyniec 

22. Chełm Śląski GOPS Techników  25 41-403 Chełm  Śląski 

23. Imielin MOPS Imielińska 87 41-407 Imielin 

24. Lędziny MOPS Lędzińska  47 43-143 Lędziny 

25. Bytom MOPR Strzelców Bytomskich 16 41-902 Bytom 

26. Chorzów OPS Kruszcowa 22 41-500 Chorzów 

27. Brenna GOPS Leśnica 8 43-438 Brenna 

28. Chybie GOPS Bielska 61 43-520 Chybie 

29. Cieszyn MOPS Skrajna 5 43-400 Cieszyn 
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30. Dębowiec GOSP Katowicka 3 43-426 Dębowiec 

31. Goleszów GOPS Cieszyńska 29 43-440 Goleszów 

32. Hażlach GOPS Główna 57 43-419 Hażlach 

33. Istebna GOPS Istebna 1000 43-470 Istebna 

34. Skoczów OPS Morcinka 18 43-430 Skoczów 

35. Strumień MOPS 1-go Maja 18 43-246 Strumień 

36. Ustroń MOPS Konopnickiej 40 43-450 Ustroń 

37. Wisła MOPS Pl. B. Hoffa 3 43-460 Wisła 

38. Zebrzydowice GOPS Ks. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice 

39. Częstochowa MOPS 
Polskiej Organizacji 

Wojskowej 2 
42-217 Częstochowa 

40. Blachownia MOPS Sienkiewicza 22 42-290 Blachownia 

41. Dąbrowa Zielona GOPS Pl.Kościuszki 31 42-265 Dąbrowa Zielona 

42. Janów GOPS Żarecka 1 42-253 Janów 

43. Kamienica Polska GOPS Konopnickiej 12 42-260 Kamienica Polska 

44. Kłomnice GOPS Łąkowa 1 42-270 Zdrowa 

45. Koniecpol M-GOPS Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol 

46. Konopiska GOPS Lipowa 1 42-274 Konopiska 

47. Kruszyna GOPS Kmicica 5 42-282 Kruszyna 

48. Lelów GOPS Szczekocińska 18 42-235 Lelów 

49. Mstów GOPS 16 Stycznia 14 42-244 Mstów 

50. Mykanów GOPS Samorządowa 1 42-233 Mykanów 

51. Olsztyn GOPS Pl. Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn 

52. Poczesna GOPS Wolności 2 42-262 Poczesna 

53. Przyrów GOPS Częstochowska 7 42-248 Przyrów 

54. Rędziny GOPS Mickiewicza 7 42-242 Rędziny 

55. Starcza GOPS Szkolna 1 42-261 Starcza 

56. Dąbrowa Górnicza MOPS 
Al.. Józefa Piłsudskiego 

2 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

57. Gliwice OPS Górnych Wałów 9 44-100 Gliwice 

58. Gierałtowice OPS Powstańców Śląskich 1 44-186 Gierałtowice 

59. Knurów MOPS Ks. A.Koziełka 2 44-190 Knurów 

60. Pilchowice OPS Główna 52 44-145 Nieborowice 

61. Pyskowice OPS Cicha 1 44-120 Pyskowice 

62. Rudziniec OPS Gliwicka 26 44-160 Rudziniec 

63. Sośnicowice OPS Szprynek 1 44-153 Sośnicowice 

64. Toszek OPS Rynek 11 44-180 Toszek 

65. Wielowieś OPS Główna 1 44-187 Wielowieś 

66. Jastrzębie Zdrój OPS Opolska 9 44-335 Jastrzębie Zdrój 

67. Jaworzno MOPS Północna 9b 43-600 Jaworzno 

68. Katowice MOPS Jagiellońska 17 40-032 Katowice 

69. Kłobuck GOPS Zamkowa 12 42-100 Kłobuck 

70. Krzepice GMOPS Częstochowska 13 42-160 Krzepice 

71. Lipie GOPS Częstochowska29 42-165 Lipie 

72. Miedźno GOPS Ułańska 25 42-120 Miedźno 

73. Opatów GOPS Kościuszki 27 42-152 Opatów 
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74. Panki GOPS 1000 - Lecia 5 42-140 Panki 

75. Popów GOPS Częstochowska 6 42-110 Popów 

76. Przystajń GOPS Częstochowska 5 42-141 Przystajń 

77. Wręczyca Wielka GOPS Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wlk. 

78. Boronów GOPS Dolna 2 42-283 Boronów 

79. Ciasna GOPS Nowa 1a 42-793 Ciasna 

80. Herby GOPS Lubliniecka 33 42-284 Herby 

81. Kochanowice GOPS Lubliniecka 7 42-713 Kochanowice 

82. Koszęcin GOPS Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin 

83. Lubliniec MOPS Oświęcimska 30 42-700 Lubliniec 

84. Pawonków GOPS Skrzydłowiecka 7 42-772 Pawonków 

85. Woźniki MGOPS Rynek 11 42-289 Woźniki 

86. Łaziska Górne OPS Energetyków 5 43-170 Łaziska Górne 

87. Mikołów MOPS Kolejowa 2 43-190 Mikołów 

88. Ornontowice GOPS Żabik 9/6 i 9 43-178 Ornontowice 

89. Orzesze MOPS Rynek 2a 43-180 Orzesze 

90. Wyry GOPS Dabrowszczaków 107 43-175 Wyry 

91. Mysłowice MOPS Gwarków 24 41-400 Mysłowice 

92. Koziegłowy GMOPS 3 Maja 25 42-350 Koziegłowy 

93. Myszków MOPS Pułaskiego 7 42-300 Myszków 

94. Niegowa GOPS Bankowa 21 42-320 Niegowa 

95. Poraj GOPS Jasna 21 42-360 Poraj 

96. Żarki MGOPS Myszkowska 28 42-310 Żarki 

97. Piekary Śląskie MOPR Bpa Nankera 103 41-947 Piekary Śląskie 

98. Goczałkowice GOPS Szkolna 13 43-230 Goczałkowice Zdrój 

99. Kobiór GOPS Centralna 57 43-210 Kobiór 

100. Miedźna GOPS Poprzeczna 1 43-225 Miedźna Wola 

101. Pawłowice OPS Górnicza 26 43-251 Pawłowice 

102. Pszczyna OPS Kilińskiego 5a 43-200 Pszczyna 

103. Suszec GOPS Lipowa 1 43-267 Suszec 

104. Kornowac OPS Raciborska 48 44-285 Kornowac 

105. Krzanowice GOPS Zawadzkiego 5 47-470 Krzanowice 

106. Krzyżanowice OPS Zamkowa 50 47-451 Tworków 

107. Kuźnia Raciborska MOPS Powstańców 15 47-420 Kuźnia Raciborska 

108. Nędza GOPS Leśna 1 47-440 Nędza 

109. Pietrowice Wielkie GOPS Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie 

110. Racibórz OPS Sienkiewicza 1 47-400 Racibórz 

111. Rudnik GOPS Gawliny 2 47-411 Rudnik 

112. Ruda Śląska MOPS Markowej 20 41-709 Ruda Śląska 

113. Lyski OPS Dworcowa 2 44-295 Lyski 

114. 
Czerwionka- 
Leszczyny 

OPS 3 Maja 36b 44-230 
Czerwionka-
Leszczyny 

115. Świerklany OPS Strażacka 1 44-266 Świerklany 

116. Jejkowice OPS Główna 38a 44-290 Jejkowice 

117. Gaszowice OPS Rydułtowska 2 44-293 Gaszowice 
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118. Rybnik OPS Żużlowa 25 44-200 Rybnik 

119. 
Siemianowice 

Śląskie 
MOPS Szkolna 17 41-100 Siemianowice Śląskie 

120. Sosnowiec MOPS 3-go Maja 33 41-200 Sosnowiec 

121. Świętochłowice OPS Katowicka 35 41-600 Świętochłowice 

122. Kalety MOPS Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety 

123. Krupski Młyn GOPS Zawadzkiego 3 42-693 Krupski Młyn 

124. Miasteczko Śląskie MOPS Staromiejska 8 42-610 Miasteczko Śląskie 

125. Ożarowice OPS Dworcowa 15 42-625 Ożarowice 

126. Radzionków OPS Kużaja 19 41-922 Radzionków 

127. Świerklaniec OPS Główna 62 42-620 Nakło Śląskie 

128. Tarnowskie Góry MOPS Bytomska 15 42-600 Tarnowskie Góry 

129. Tworóg GOPS Zamkowa 16 42-690 Tworóg 

130. Zbrosławice GOPS Tarnogórska 34 42-674 Kamieniec 

131. Tychy MOPS Budowlanych 59 43-100 Tychy 

132. Wodzisław Śl. MOPS Daszyńskiego 3 44-300 Wodzisław Śl. 

133. Rydułtowy MOPS Raciborska 369 44-283 Rydułtowy 

134. Lubomia OPS Korfantego 71 44-360 Lubomia 

135. Mszana OPS Centralna 93 44-323 Połomia 

136. Pszów OPS Traugutta 48 44-370 Pszów 

137. Marklowice OPS Wyzwolenia 71 44-321 Marklowice 

138. Gorzyce OPS Raciborska 27 44-350 Gorzyce 

139. Godów GOPS Celna 51 44-341 
Godów- siedz.  
w Gołkowicach 

140. Radlin OPS Solskiego 15 44-310 Radlin 

141. Zabrze MOPR 3-go Maja 16 41-800 Zabrze 

142. Irządze GOPS nr 127a 42-446 Irządze 

143. Kroczyce GOPS 
Batalionów Chłopskich 

29 
42-425 Kroczyce 

144. Łazy OPS Pocztowa 14 42-450 Łazy 

145. Ogrodzieniec OPS Pl. Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 

146. Pilica OPS Senatorska 3 42-436 Pilica 

147. Poręba MOPS Chopina 1 42-480 Poręba 

148. Szczekociny MGOPS Przemysłowa 2 42-445 Szczekociny 

149. Włodowice OPS Krakowska 26 42-421 Włodowice 

150. Zawiercie MOPS Piłsudskiego 47 42-400 Zawiercie 

151. Żarnowiec OPS Krakowska 34 42-439 Żarnowiec 

152. Żory MOPS 
ul. Księcia Przemysława 

2 
44-240 Żory 

153. Czernichów GOPS Strażacka 6/7 34-311 Czernichów 

154. Gilowice GOPS Strażacka 2 34-322 Gilowice 

155. Jeleśnia GOPS Plebańska5 34-340 Jeleśnia 

156. Koszarawa GOPS Koszarawa 17 34-332 Koszarawa 

157. Lipowa GOPS Lipowa 654 34-324 Lipowa 

158. Łękawica GOPS Żywiecka 52 34-321 Łękawica 

159. Łodygowice GOPS Królowej Jadwigi 6 34-325 Łodygowice 
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160. Milówka GOPS Jana Kazimierza 123 34-360 Milówka 

161. 
Radziechowy - 

Wieprz 
GOPS Wieprz 700 34-381 Radziechowy 

162. Rajcza GOPS Górska 1 34-370 Rajcza 

163. Ślemień GOPS Krakowska 124 34-323 Ślemień 

164. Świnna GOPS Jana Pawła II 68 34-331 Pewel Mała 

165. Ujsoły GOPS Gminna 1 34-371 Ujsoły 

166. Węgierska Górka GOPS Zielona 43 34-350 Węgierska Górka 

167. Żywiec MOPS Zamkowa 10 34-300 Żywiec 

 

Tabela nr 2: Powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu województwa śląskiego, do których przesłano 

formularz ankiety. 

L.p. Powiat 
Nazwa 

skrócona 
Ulica Kod Miejscowość 

1. Będziński PCPR Krasickiego 17 42-500 Będzin 

2. Bielski PCPR Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała 

3. Bieruńsko-lędziński PCPR Lędzińska  24 43-140 Lędziny 

4. Cieszyński PCPR Bobrecka 29 43-400 Cieszyn 

5. Częstochowski PCPR Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa 

6. Gliwicki PCPR Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice 

7. Kłobucki PCPR Ks.Skorupki 46 42-100 Kłobuck 

8. Lubliniecki PCPR Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec 

9. Mikołowski PCPR Chopina 8 43-170 Łaziska Górne 

10. Myszkowski PCPR Partyzantów 21 42-300 Myszków 

11. Pszczyński PCPR Dworcowa 23 43-200 Pszczyna 

12. Raciborski PCPR Klasztorna 6 47-400 Racibórz 

13. Rybnicki PCPR 3 Maja 31 44-200 Rybnik 

14. Tarnogórski PCPR Opolska 21a 42-600 Tarnowskie Góry 

15. Wodzisławski PCPR Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. 

16. Zawierciański PCPR Daszyńskiego 4 42-400 Zawiercie 

17. Żywiecki PCPR Ks. Pr. St. Słonki 24 34-300 Żywiec 

 

Tabela nr 3: Ośrodki adopcyjne z terenu województwa śląskiego, do których przesłano formularz ankiety. 

L.p. Nazwa Adres 

1. 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny wraz z 5 filiami 

w Sosnowcu, Bielsku-Białej, Rybniku, 
Wodzisławiu Śląskim i Częstochowie 

ul. Modelarska 10 
40-142 Katowice 

2. Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu 
ul. Skautów 1 

41-200 Sosnowiec 

3. 
Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej 

Towarzystwa Rozwijania Aktywności dzieci 
„Szansa” w Bytomiu 

Plac Jana 13 
41-936 Bytom 

4. 
Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie 
ul. Nowowiejskiego 3 
42-200 Częstochowa 
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L.p. Nazwa Adres 

5. 
Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w 

Katowicach 

ul. Pocztowa 16 
40-002 Katowice 

 

Stopa zwrotów uzyskana w badaniach od potencjalnych realizatorów przedstawia się 
następująco: 

Tabela nr 4: Podmioty biorące udział w badaniach monitoringowych. 

L.p. Realizatorzy Wysłane Otrzymane 
Stopa 
zwrotu 

1. Ośrodki pomocy społecznej 167 96 57 % 

2. Powiatowe centra pomocy rodzinie 17 14 82 % 

3. Ośrodki adopcyjne 5 5 100 % 

 

Tabela nr 5: Podmioty biorące udział w badaniu ankietowym w podziale na subregiony. 

L.p. Realizatorzy Wysłane Otrzymane 
Stopa 
zwrotu 

1. 
Jednostki samorządu terytorialnego- 

subregion centralny 
81 54 67 % 

2. 
Jednostki samorządu terytorialnego- 

subregion południowy 
41 18 44 % 

3. 
Jednostki samorządu terytorialnego- 

subregion zachodni 
28 17 61 % 

4. 
Jednostki samorządu terytorialnego- 

subregion północny 
34 21 62 % 

 

Blisko 57% ośrodków pomocy społecznej i 82% powiatowych centrów pomocy rodzinie 
wzięło udział w badaniu monitoringowym. Biorąc pod uwagę podział na subregiony –  
w trzech subregionach stopa zwrotu była na podobnym poziomie – oscylowała w granicach 61% - 
67% - w subregionie centralnym, zachodnim i północnym. Natomiast z subregionu południowego 
w badaniu wzięło udział 44 % instytucji. Wszystkie ośrodki adopcyjne (100%) odesłały tabelę  
z przedmiotowymi wskaźnikami. 

Układ pytań w kwestionariuszu ankiety odpowiadał celom szczegółowym, kierunkom działań oraz 
zadaniom przyjętym w Programie. Kwestionariusz ankiety internetowej składał się  
z  informacji ogólnych (część A) oraz pytań ankietowych (część B). Ponadto ankietowani mogli 
również, pod każdym monitorowanym celem szczegółowym, przedstawić dodatkowe informacje 
bądź ująć inne, ważne ich zdaniem, kwestie mające związek z danym obszarem Programu. 
Zastosowane narzędzie składało się z 15 pytań.  

Badanie w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie 
prowadzone było w terminie od 30 marca do 27 kwietnia 2018 roku. Natomiast dane  
z niepublicznych ośrodków adopcyjnych pozyskiwano w okresie od 17 do 27 lipca 2018 roku.  

Zgromadzone dane odnoszą się do stanu na koniec 2017 roku. 

Wartości niektórych wskaźników zostały pozyskane ze sprawozdań resortowych  
z podobszaru – „Wsparcie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” – WRiSPZ-G, WRiSPZ-M oraz 
WRiSPZ-P. Część danych pochodzi ze sprawozdawczości w ramach realizacji przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektów współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. projektu pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” 
oraz projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy 
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zastępczej”. Podczas opracowywania wartości wskaźników korzystano także ze statystyk 
własnych Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 
Województwa Śląskiego 2018. Część danych uzupełniono o wartości uzyskane z Banku Danych 
Lokalnych. 
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3. Wyniki badań monitoringowych  
 

3.1 Obszar I Rodzina w kryzysie - Cel szczegółowy 1: Wspieranie rodziny  
w wypełnianiu jej funkcji. 
 

3.1.1  Kierunek działań 1.1. Działania profilaktyczne w środowiskach ryzyka oraz rozwój 
edukacji rodzin i podnoszenie kompetencji rodzicielskich. 
 

Zadanie 1.1.1 – Rozwijanie stałego monitoringu rodzin zagrożonych kryzysem przez 
pracowników służb lokalnych 

Zadanie 1.1.2 – Podejmowanie działań profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych 
kryzysem przez pracowników różnorodnych służb społecznych, w tym asystenta 
rodziny 

Zadanie 1.1.3 – Organizacja różnych form wsparcia mających na celu wzrost społecznej 
świadomości znaczenia rodziny, jej prawidłowego funkcjonowania, przygotowania do 
pełnienia ról w rodzinie, itp. 

Zadanie 1.1.4 – Promocja dobrych wzorców życia rodzinnego w ramach działań 
edukacyjnych, kampanii informacyjnych, na portalach społecznościowych itp. 

 

Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba rodzin 
zagrożonych kryzysem 

poddanych 
monitoringowi 

pracowników służb 
lokalnych 

21 263 19 492 466 722 583 

Liczba porad 
udzielonych rodzinom 
zagrożonym kryzysem 

60 628 50 295 2 362 3 206 4 765 

Liczba zorganizowanych 
form wsparcia 

1 787 203 51 1 363 170 

Liczba samorządowych 
stron internetowych 
promujących dobre 

wzorce życia rodzinnego 

30 11 1 14 4 

Liczba wejść na 
samorządowe strony 
internetowe i portale 

społecznościowe 
promujące dobre wzorce 

życia rodzinnego 

355 852 39 748 295 403 20 697 4 

 



13 
 

Kryzys jest sytuacją, w której dezorganizacji ulega system rodzinny. Kryzys w rodzinie 
może być związany z wydarzeniami życiowymi (np. małżeństwo, narodzenie dziecka). Może być 
wywołany przez zdarzenia nieprzewidywalne (np. poważna choroba, utrata pracy, przedwczesna 
śmierć). Kryzys może także być spowodowany przez indywidualne, nieprawidłowe wzorce 
rodzinne (np. kryzys w rodzinach osób uzależnionych). W roku 2017 w sytuacji kryzysowej znalazło 
się 21 263 rodziny z terenu województwa śląskiego. Blisko 92% z nich zamieszkiwało gminy 
subregionu centralnego. Ankietowane instytucje prowadziły działania profilaktyczne  
w środowiskach ryzyka oraz wspierały rozwój edukacji rodzin i podnoszenie kompetencji 
rodzicielskich. Najwięcej porad – około 83 % - udzielono rodzinom zagrożonym kryzysem  
w gminach subregionu centralnego. W subregionie zachodnim natomiast zorganizowano najwięcej 
form wsparcia – 1 363, co stanowi 92% z ogólnej liczby wsparcia udzielonego na terenie całego 
województwa. W każdym z subregionów prowadzone są strony internetowe – najwięcej  
w subregionie zachodnim - 14, które cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 
odsłon – w subregionie południowym blisko 290 tys. wejść.  

 

3.1.2  Kierunek działań 1.2. Rozszerzenie dostępu do poradnictwa psychologicznego, 
pedagogicznego i innych specjalistycznych form wspierania rodzin (terapeutycznych, 
mediacyjnych, prawnych, itp.), zwłaszcza dla rodzin, które znalazły się w szczególnej 
sytuacji. 
 

Zadanie 1.2.1 – Tworzenie miejsc wsparcia i poradnictwa oraz pomocy psychologicznej 
dla rodzin 

Zadanie 1.2.2 – Rozwój wybranych form pracy z rodziną, w tym pracy terapeutycznej 

Zadanie 1.2.3 – Wprowadzenie elastycznego czasu pracy osób świadczących 
poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i inne specjalistyczne formy wsparcia, 
dostosowanego do potrzeb osób, które z niego korzystają 

Zadanie 1.2.4 – Promowanie i upowszechnianie usług poradnictwa dla rodzin 

 

Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba działających 
miejsc wsparcia  

i poradnictwa oraz 
pomocy 

psychologicznej 

225 121 44 35 25 

Liczba porad 
udzielonych rodzinom 

45 766 33 521 6 422 3 013 2 810 

Liczba rodzin i osób w 
rodzinach, które w 

danym roku 
sprawozdawczym 

skorzystały z 
poradnictwa 

29 990 21 270 4 715 1 906 2 099 
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Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba 
przeprowadzonych 
akcji promocyjnych 

98 57 11 14 16 

Liczba pracowników 
świadczących 

poradnictwo i inne 
formy wsparcia w tym 

w ramach 
elastycznego czasu 

pracy 

815 568 126 47 74 

 

Ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie podejmowały starania 
zmierzające do rozszerzenia dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego  
i innych specjalistycznych form wspierania rodzin, zwłaszcza tych, które znalazły się  
w szczególnej sytuacji. Najwięcej działających miejsc wsparcia i poradnictwa znajduje się  
w gminach subregionu centralnego, tj. 121, co stanowi 54% wszystkich miejsc wsparcia. Najwięcej 
mieszkańców subregionu centralnego skorzystało z poradnictwa – 21 270 rodzin  
i osób, tj. blisko 71% ogólnej liczby korzystających w całym województwie. Także liczba 
pracowników świadczących poradnictwo i inne formy wsparcia jest najwyższa w subregionie 
centralnym – 568 osób. 

W każdym z subregionów promowano i upowszechniano usługi poradnictwa dla rodzin – najwięcej 
w subregionie centralnym – 57 (co stanowi 58% wszystkich akcji promocyjnych), najmniej 
intensywnie w subregionie południowym – 11 (14%).  
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3.1.3  Kierunek działań 1.3. Zapewnienie rodzinom z dziećmi dostępu do usług 
opiekuńczych i specjalistycznych 
 

Zadanie 1.3.1 - Rozwijanie wsparcia rodziny w opiece nad dziećmi w formie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych 

Zadanie 1.3.2 - Opracowanie standardu świadczenia usług opiekuńczych i 
specjalistycznych dla rodzin z dziećmi 

 

Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba rodzin, które 
skorzystały z usług 

opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych 

792 638 96 22 36 

Liczba osób w 
rodzinach, które 

skorzystały z usług 
opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych 

1 648 1 365 166 47 70 
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Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba gmin, które 
opracowały standardy 

świadczenia usług 
opiekuńczych i 

specjalistycznych dla 
rodzin z dziećmi 

11 6 3 1 1 

 

Ważnym elementem systemu wsparcia rodziny jest zapewnienie rodzicom i dzieciom 
dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych. Z pozyskanych danych wynika, że z tego typu 
usług skorzystało łącznie w subregionach 1 648 osób - najwięcej osób, bo blisko 400  
z miasta Tychy oraz około 215 mieszkańców Zawiercia. Jedynie około 3% spośród wszystkich 
odbiorców stanowią mieszkańcy subregionu zachodniego. Wśród gmin tego obszaru wsparcie  
w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych otrzymali mieszkańcy gmin Lyski  
i Kuźnia Raciborska oraz miasta Żory.  

W niespełna 6% ankietowanych gmin opracowano standardy świadczenia usług opiekuńczych  
i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi. W subregionie zachodnim takie standardy obowiązują  
w gminie Lyski, natomiast subregion północny reprezentowany jest przez gminę Kruszyna.  
W subregionie południowym reguły współpracy określone są w gminie Lipowa, Węgierska Górka  
i Gilowice. W blisko 8% gmin subregionu centralnego obowiązują ustalone zasady świadczenia 
usług.  
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3.1.4  Kierunek działań 1.4. Rozwój asystentury rodzinnej oraz promowanie idei rodziny 
wspierającej 
 

Zadanie 1.4.1 - Promowanie asystentury rodzinnej oraz idei rodziny wspierającej  

Zadanie 1.4.2 - Opracowanie standardów pracy asystenta rodziny oraz udzielania 
wsparcia przez rodziny wspierające  

Zadanie 1.4.3 - Współpraca służb społecznych na rzecz reintegracji rodziny, w tym w 
szczególności pracy z rodziną biologiczną, której dziecko zostało umieszczone w 
pieczy zastępczej 
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Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba 
zatrudnionych 

asystentów rodziny1 
408  236 54 71 47 

Liczba rodzin 
wspierających2 

2  2 0 0 0 

Liczba gmin, które 
opracowały 

standardy pracy 
asystenta rodziny 

30 17 5 4 4 

Liczba gmin, które 
opracowały 

standardy udzielania 
wsparcia przez 

rodziny wspierające 

4 2 2 0 0 

 

Asystentura rodziny należy do gminnych instrumentów wspierających rodziny potrzebujące 
pomocy przy wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W II półroczu 2017 roku  
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych było 408 asystentów rodziny. 
Pod tym względem wyróżniają się gminy subregionu centralnego – blisko 58% z ogółu 
zatrudnionych, a wśród nich: Katowice – 27 asystentów, Bytom – 19, Sosnowiec – 15 oraz Zabrze 
– 13. W subregionie centralnym jest też najniższy odsetek gmin, które nie zatrudniają asystenta 
rodziny – jedynie 5,5 %. Z kolei najmniejsza liczba asystentów rodziny – około 12% ogółu - jest 
zatrudniona w gminach subregionu północnego. Spośród gmin, które wzięły udział w badaniu 
monitoringowym, w 30 opracowano standardy pracy asystenta rodziny. Również w przypadku tego 
wskaźnika, największa wartość jest w subregionie centralnym – 17 gmin.  

Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może również 
zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Z uzyskanych danych wynika, iż w II półroczu 2017 r. 
zaledwie w jednej gminie - Czeladzi, w subregionie centralnym, funkcjonowały 2 rodziny 
wspierające. Natomiast tylko w 4 gminach opracowano standardy udzielania wsparcia przez 
rodziny wspierające. Są to: gmina Suszec i Powiat Będziński – w subregionie centralnym oraz 
gmina Gilowice i Węgierska Górka w subregionie południowym.  

                                                           
1 Dane ze sprawozdania WRiSPZ-G II półrocze 2017 r., Centralna Aplikacja Statystyczna. 
2 Dane ze sprawozdania WRiSPZ-G II półrocze 2017 r., Centralna Aplikacja Statystyczna. 



19 
 

 

 

3.1.5 Kierunek działań 1.5. Wzmacnianie integracji działań służb na rzecz rodziny – 
multiprofesjonalizacja pracy z rodziną 
 

Zadanie 1.5.1 - Promowanie rodziny, jej pozytywnego modelu uwzględniającego 
aktywną rolę ojca oraz budowanie klimatu sprzyjającego zakładaniu i utrzymaniu pełnej 
rodziny  

Zadanie 1.5.2 - Koordynacja działań różnorodnych służb, wsparcie lokalnych liderów 
koordynujących pracę z rodziną  

Zadanie 1.5.3 - Opracowanie standardu współpracy pomiędzy asystentem rodziny a 
koordynatorem pieczy zastępczej oraz pomiędzy asystentem a wychowawcą 
(prowadzącym) dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej  

Zadanie 1.5.4 - Rozwijanie i upowszechnianie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz wolontariuszami w zakresie pracy z rodziną  

Zadanie 1.5.5 - Wzmacnianie lokalnych systemów wsparcia dziennego - wsparcie 
tworzenia oraz wzmacnianie wyspecjalizowanych placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży (świetlic, klubów, ognisk wychowawczych itp.) 
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Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba przedsięwzięć 
na rzecz rodziny 

503 148 97 116 142 

Liczba asystentów 
rodziny 

współpracujących  
z rodziną biologiczną, z 
której dziecko zostało 
umieszczone w pieczy 

zastępczej 

210 143 16 23 28 

Liczba dzieci, które 
powróciły z rodziny 

zastępczej lub 
instytucjonalnej pieczy 
do rodziny biologicznej 

438 294 57 49 38 

Liczba posiedzeń 
zespołów 

interdyscyplinarnych 
dotyczących problemów 

rodzinnych 

7 289 6 504 130 533 122 

Liczba rodzin objętych 
działaniami 

koordynatorów pieczy 
zastępczej i asystentów 

rodziny 

4 835 3 472 202 416 745 

Liczba gmin, które 
opracowały standardy 
współpracy pomiędzy 
asystentem rodziny  

a koordynatorem pieczy 
zastępczej 

14 9 2 2 1 

Liczba gmin, które 
opracowały standardy 
współpracy pomiędzy 
asystentem rodziny  

a placówką opiekuńczo-
wychowawczą 

11 8 2 1 0 

Liczba gmin, które 
współpracują z 
organizacjami 

pozarządowymi w 
obszarze wspierania 

rodziny 

57 32 5 10 10 

Liczba wolontariuszy 
wspierających rodziny 

426 340 19 26 41 
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Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba placówek 
wsparcia dziennego3 

310 156 38 49 67 

Liczba miejsc w 
placówkach wsparcia 

dziennego4 

9 868 4 944 1 189 1 685 2 050 

 

Intensywność działań promujących rodzinę i jej pozytywny model uwzględniający aktywną 
rolę ojca obrazuje wskaźnik dotyczący liczby przedsięwzięć na rzecz rodziny. W każdym  
z subregionów podejmowane są różnego rodzaju projekty – najwięcej w subregionie centralnym  
i północnym – blisko 29% ogółu przedsięwzięć. 

 

Pracownicy różnych instytucji podejmują starania zmierzające do poprawy sytuacji w rodzinach 
dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Blisko 4 900 rodzin objętych jest wspólnymi 
działaniami koordynatora pieczy zastępczej i asystenta rodziny. Najwięcej rodzin objętych tego 
typu wsparciem jest w subregionie centralnym – 3 472 rodziny, w miastach: Katowice (682), 

                                                           
3 Bank Danych Lokalnych. GUS 
4 Bank Danych Lokalnych. GUS 
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Sosnowiec (548), Zabrze (453). Najmniej natomiast  - 202 rodziny objęte są pomocą w subregionie 
południowym, najliczniej w powiecie bielskim (49) i żywieckim (20).  

Asystenci rodziny współpracują także z rodziną biologiczną, z której dziecko zostało umieszczone 
w pieczy zastępczej. Z przeprowadzonego badania monitoringowego wynika, iż 210 asystentów 
rodziny realizuje takie zadanie. Najwyższy odsetek występuje w gminach subregionu centralnego 
– 68%, następnie subregion północny - 13,4%, zachodni - 11% i najniższy wskaźnik notuje 
subregion południowy – 7,6%. 

Wzmacnianiu integracji działań różnych służb na rzecz rodziny służą także posiedzenia zespołów 
interdyscyplinarnych. W skład nich wchodzą przedstawiciele różnych instytucji (jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, Policja, oświata, ochrona, zdrowia, organizacje pozarządowe, 
instytucje zajmujące się problematyką rodziny i dziecka), którzy mają za zadania m.in. 
zdiagnozowanie problemów w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 
kryzysem bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Ze zgromadzonych 
danych wynika, iż pracownicy ankietowanych instytucji uczestniczyli w blisko 7 300 posiedzeniach.  

Kwestie unormowania zasad współpracy pomiędzy asystentem rodziny a koordynatorem pieczy 
zastępczej czy pomiędzy asystentem rodziny a placówką opiekuńczo-wychowawczą stanowią 
obszar do ulepszenia. Znikomy odsetek ankietowanych gmin wdrożył tego typu procedury -  w 8% 
gmin subregionu centralnego opracowano procedury kontaktu asystenta rodziny z koordynatorem 
pieczy. Natomiast w subregionie północnym jedynie gmina Kruszyna posiada takie standardy.  
W przypadku regulacji współpracy pomiędzy asystentem rodziny a placówką opiekuńczo-
wychowawczą w subregionie zachodnim żadna gmina takich nie posiada, a najliczniej 
reprezentowany subregion centralny to jedynie 8 gmin. 

Rozwijanie i upowszechnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami 
w zakresie pracy z rodziną stanowi ważne zadanie mające na celu wzmocnienie działań różnych 
służb na rzecz rodziny. Spośród monitorowanych gmin, w 57 współpracowano z organizacjami 
pozarządowymi w przedmiotowym obszarze. Najliczniej reprezentowane są gminy subregionu 
centralnego, które stanowią 56% ogólnej wartości. Jedynie w 5 gminach subregionu południowego 
została nawiązana tego typu współpraca – w 3 gminach powiatu bielskiego oraz po 1 gminie  
w powiecie cieszyńskim i żywieckim. Analogicznie przedstawiają się dane jeśli chodzi o liczbę 
wolontariuszy zaangażowanych w pomoc dla rodzin. Najliczniejszą grupę stanowią wolontariusze 
w subregionie centralnym, w tym w gminie Lubliniec, gdzie świadczy usługi blisko 53% ogółu 
wolontariuszy. Natomiast w subregionie południowym liczba wolontariuszy jest najmniejsza - około 
4,5%. Wolontariusze zaangażowani są we wsparcie dla rodzin w 2 gminach powiatu bielskiego. 

W 2017 roku na terenie województwa śląskiego funkcjonowało 310 placówek wsparcia dziennego, 
które dysponowały łącznie 9 868 miejscami.  Najwięcej z nich zlokalizowanych było w gminach 
subregionu centralnego – 156 placówek, które oferowały 4 944 miejsca. Spośród 38 placówek 
położonych w subregionie południowym (12% wszystkich) aż 18 znajduje się na terenie powiatu 
cieszyńskiego.  
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3.2 Obszar II Piecza zastępcza - Cel szczegółowy 2: Wspieranie rozwoju 
systemu pieczy zastępczej  

3.2.1 Kierunek działań 2.1. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, jako priorytetowej formy 
w systemie pieczy zastępczej 
 

Zadanie 2.1.1.: Wzmacnianie roli i budowanie pozytywnego wizerunku organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej  

Zadanie 2.1.2.: Prowadzenie kampanii informacyjnych promujących rodzicielstwo 
zastępcze  

Zadanie 2.1.3.: Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze i tworzenie warunków 
do powstawania rodzin zastępczych  

Zadanie 2.1.4.: Rozwój działań diagnostycznych w kierunku oceny właściwej motywacji 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  

Zadanie 2.1.5.: Realizacja szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin 
zastępczych  

Zadanie 2.1.6.: Wsparcie rodzin zastępczych w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez 
zapewnienie dostępu do usług koordynatora pieczy zastępczej, specjalistów i rodzin 
pomocowych, organizowanie grup wsparcia 

 

Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba 
przeprowadzonych 

działań promujących 
rodzicielstwo 

zastępcze 

154 113 2 24 15 

Liczba 
przeprowadzonych 
diagnoz w kierunku 

oceny właściwej 
motywacji kandydatów 

na rodziców 
zastępczych 

736 562 36 78 60 

Liczba rodzin 
zastępczych5 

5 145 3 349 571 710 515 

Liczba dzieci 
umieszczonych w 
rodzinnej pieczy 

zastępczej6 

7 750 4 945 914 1 167 724 

                                                           
5 Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny. 
6 Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny. 
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Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba przeszkolonych 
kandydatów na 

rodziców zastępczych 
407 309 38 32 28 

Liczba przeszkolonych 
rodziców zastępczych7 

357 245 33 52 27 

Liczba koordynatorów 
rodzinnej pieczy 

zastępczej8 

 199  130 23 30 16 

Liczba 
specjalistycznych 

porad udzielonych w 
danym roku 

sprawozdawczym 
kandydatom na 

rodziców zastępczych 

959 643 10 108 198 

Liczba rodzin 
pomocowych 

84 69 7 7 1 

Liczba grup wsparcia 
dla rodziców 
zastępczych 

168 85 7 3 73 

Liczba uczestników 
korzystających z grup 
wsparcia dla rodzin 

zastępczych 

1 623 252 44 17 1 310 

 

Rodzinna piecza zastępcza sprawowana jest w dwóch formach: rodziny zastępczej  
i rodzinnego domu dziecka. Obie te formy zapewniają dziecku całodobową opiekę  
i wychowanie. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz tworzenie warunków do ich 
powstawania stanowi ważny element w procesie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.  
Z uzyskanych danych wynika, iż w każdym z subregionów prowadzone są tego typu działania  
z różnym nasileniem. W 2017 roku w ankietowanych gminach przeprowadzono łącznie 154 
działania promujące rodzicielstwo zastępcze. Blisko 73% z nich zorganizowano w gminach 
subregionu centralnego, najwięcej w powiecie będzińskim – 19. Natomiast w subregionie 
południowym jedynie w powiecie żywieckim i cieszyńskim zostały przeprowadzone tego typu 
inicjatywy.  

                                                           
7 Sprawozdanie WRiPZ-P II półrocze 2017 r., Centralna Aplikacja Statystyczna. 
8 Sprawozdanie WRiPZ-P II półrocze 2017 r., Centralna Aplikacja Statystyczna. 
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Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze i tworzenie warunków do powstawania rodzin 
zastępczych to istotne zadanie w całym obszarze pieczy zastępczej. Liczba przeszkolonych 
kandydatów na rodziców zastępczych wyniosła w 2017 roku 407 osób.  
W poszczególnych subregionach liczba przeszkolonych kandydatów jest zróżnicowana,  
a najwięcej osób przeszkolono: w Zabrzu – 82 kandydatów (subregion centralny), w powiecie 
żywieckim – 16 (subregion południowy), w powiecie wodzisławskim – 14 (subregion zachodni) oraz 
w Częstochowie – 15 (subregion północny).  

Kandydatom na rodziców zastępczych udzielano także specjalistycznych porad.  
W monitorowanym okresie najwięcej tego typu wsparcia udzielono w subregionie centralnym – 643 
porady (67%), natomiast jedynie 10 porad (1%) w subregionie południowym. 

Ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi tej formy wsparcia w systemie pieczy zastępczej jest 
rozwój działań diagnostycznych w kierunku oceny właściwej motywacji kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej. W monitorowanych instytucjach przeprowadzono 736 diagnoz  
w kierunku oceny właściwej motywacji kandydatów na rodziców zastępczych. Najwięcej, bo 562 
przeprowadzono w gminach subregionu centralnego – w Rudzie Śląskiej – 109 oraz w Zabrzu – 
82. Najniższą wartość tego wskaźnika notuje się w subregionie południowym – niecałe 5% ogółu. 
Wyróżnia się przy tym powiat bielski, gdzie wykonano 17 diagnoz. 

Z uzyskanych danych ze sprawozdania WRiPZ-P za II półrocze 2017 roku wynika, że  
w monitorowanym okresie w szkoleniach dla rodzin zastępczych wzięło udział 357 osób. 
Najliczniejszą grupę stanowili rodzice zastępczy z subregionu centralnego – 69% wszystkich. 
Natomiast w subregionie północnym jedynie na terenie miasta Częstochowa przeszkolono 27 
rodziców zastępczych (7,6%). 
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W 2017 roku w województwie śląskim funkcjonowało 5 145 rodzin zastępczych. Na tą wartość 
składa się liczba rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, zawodowych 
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowych specjalistycznych. Najliczniejszą 
grupę stanowią rodziny zastępcze na terenie subregionu centralnego  - 3 349, tj. 65% ogółu. 
Najwięcej rodzin zastępczych funkcjonuje na terenie miasta Katowice – 335 rodzin, Bytom – 271, 
Sosnowiec – 267 i Zabrze – 262. Natomiast w subregionie północnym liczba rodzin zastępczych 
jest najmniejsza – 515, tj. 10%. Pośród gmin tego subregionu wyróżnia się miasto Częstochowa, 
na terenie którego funkcjonuje 270 rodzin zastępczych.  

W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało w 2017 roku 7 750 dzieci. Na tą wartość składa się 
liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka.  

Wsparcie rodzin zastępczych w prawidłowym funkcjonowaniu odbywa się poprzez zapewnienie 
dostępu do usług koordynatora pieczy zastępczej, specjalistów i rodzin pomocowych, a także 
poprzez organizowanie grup wsparcia. Z pozyskanych danych wynika, iż na terenie województwa 
śląskiego jest zatrudnionych 199 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Do ich zadań należy 
w szczególności udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 
w realizacji ich zadań, a także udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form 
pieczy zastępczej.  Najwięcej koordynatorów realizuje swoje zadania w subregionie centralnym – 
130 (65% ogółu), najmniej zaś w subregionie północnym – 16 (8%). W monitorowanych 
instytucjach prowadzone jest wsparcie dla rodzin zastępczych w formie grup wsparcia. W 2017 
roku na terenie województwa śląskiego było 168 tego typu grup, w których uczestniczyło 1 623 
uczestników. Blisko 81% wszystkich uczestników to mieszkańcy subregionu północnego,  
a w szczególności miasta Częstochowy – 1 296 uczestników. 

 W przypadku czasowego niesprawowania przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny 
dom dziecka opieki nad dzieckiem np. w związku z wypoczynkiem, udziałem  
w szkoleniu, pobytem w szpitalu czy innymi nieprzewidzianymi trudnościami piecza zastępcza nad 
małoletnim może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Z przekazanych danych wynika, że  
w województwie śląskim funkcjonują 84 rodziny pomocowe. Blisko 82% z nich realizuje swoją 
funkcję w gminach subregionu centralnego. Po 7 rodzin pomocowych jest w subregionie 
południowym i zachodnim, natomiast w subregionie północnym jedynie na terenie powiatu 
myszkowskiego funkcjonuje 1 rodzina pomocowa. 

 

3.2.2 Kierunek działań 2.2. Dostosowanie instytucjonalnych form pieczy zastępczej do 
wymogów ustawowych oraz zapotrzebowania na miejsca w poszczególnych formach 
pieczy 
 

Zadanie 2.2.1.: Dostosowanie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej do 
standardów ustawowych  

Zadanie 2.2.2.: Rozwój specjalistycznych placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej  

Zadanie 2.2.3.: Zapewnianie wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej dostępu 
do specjalistycznych usług terapeutycznych poza placówką  

Zadanie 2.2.4.: Prowadzenie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej przez 
organizacje pozarządowe 
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Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba 
specjalistycznych 

placówek 
instytucjonalnej pieczy 

zastępczej9 

1 0 0 0 1 

Liczba zewnętrznych 
konsultacji 

terapeutycznych, w 
których uczestniczyli 

wychowankowie 
instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

5 106 3 671 142 8 1 285 

Liczba placówek 
instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (ogółem 
oraz prowadzonych 
przez organizacje 

społeczne) 

10910 
 

6511 
 

11 
 

1212 
 

21 
 

 

                                                           
9 Sprawozdanie WRiPZ-P II półrocze 2017 roku, Centralna Aplikacja Statystyczna, według pozyskanych danych  
w województwie śląskim funkcjonuje tylko 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza pełniąca funkcję 
specjalistyczno-terapeutyczną. 
10 Na liczbę 109 placówek składa się 104 placówki POW (sprawozdanie WRiPZ-P II półrocze 2017 roku), 4 RPOT, 
1 IOP. 
11 Na liczbę 65 placówek składa się 62 POW, 2 RPOT, 1 IOP. 
12 Na liczbę 12 placówek składa się 10 POW, 2 RPOT. 
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W województwie śląskim w 2017 roku funkcjonowało 109 placówek instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Głównym zadaniem placówki 
opiekuńczo-wychowawczej (POW) jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dziecku  
w sytuacji, w której z jakiś powodów, nie może być ono umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Wyróżnić można następujące typy placówek opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjna, 
interwencyjna, specjalistyczno-terapeutyczna, rodzinna. W regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej (RPOT) umieszczane są dzieci, które ze względu na stan zdrowia, wymagający 
stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy 
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Natomiast w interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym (IOP) przebywają dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie 
oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Najwięcej placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej znajduje się na terenie subregionu 
centralnego – 65 (w tym 62 POW, 2 RPOT i 1 IOP). Blisko 20% tego typu placówek funkcjonuje na 
terenie subregionu północnego, najwięcej w mieście Częstochowa – 12 placówek. W subregionie 
południowym i zachodnim liczba placówek jest zbliżona – około 10% ogółu. 

Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej określa jej regulamin. Placówka opiekuńczo-
wychowawcza może bowiem łączyć zadania przyporządkowane do określonego typu placówki. Na 
terenie Częstochowy (subregion północny) funkcjonuje niepubliczna placówka opiekuńczo-
wychowawcza – Dom  Życia i Nadziei im. Bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzona przez 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Placówka ta 
łącząc zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej, zapewnia całodobową opiekę  
i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Warto 
wspomnieć, że placówka ta, jako jedyna w województwie śląskim, realizuje zadania określone dla 
placówki opiekuńczo-terapeutycznej typu specjalistyczno-terapeutycznego. Dysponuje ona 10 
miejscami przeznaczonymi dla dzieci o indywidualnych potrzebach. 
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Niezwykle istotne jest zapewnienie wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej dostępu do 
specjalistycznych usług terapeutycznych także poza placówką. Zgodnie z pozyskanymi danymi, 
liczba zewnętrznych konsultacji terapeutycznych, w których uczestniczyli wychowankowie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 5 106. Najwięcej porad udzielono wychowankom  
w gminach subregionu centralnego – blisko 72% ogółu. Najniższą wartość tego wskaźnika notuje 
się w gminach subregionu zachodniego. Jedynie na terenie powiatu rybnickiego podopieczni 
korzystali z tej formy wsparcia. 

 

3.2.3 Kierunek działań 2.3. Rozwój systemu wsparcia dla usamodzielnianych 
wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 
 

Zadanie 2.3.1.: Rozwój efektywnych form wsparcia usamodzielnianych wychowanków 
pieczy zastępczej (np. mieszkania chronione, rodzinkowe i treningowe)  

Zadanie 2.3.2.: Wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w zakresie 
wsparcia usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej pozwalającego im na 
prawidłowe funkcjonowanie w życiu rodzinnym i społeczno-zawodowym  

Zadanie 2.3.3.: Doskonalenie współpracy pomiędzy placówkami i organizatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla wychowanków pieczy zastępczej  

Zadanie 2.3.4.: Rozwój nowatorskich form pracy z młodzieżą usamodzielnianą 
zgodnych z jej zainteresowaniami i potrzebami – indywidualizacja prac 

Zadanie 2.3.5: Umożliwienie wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia między 
usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej w ramach grupy wsparcia 

 

Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba 
usamodzielnionych 

wychowanków 
rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy 
zastępczej 

1 977 1 350 186 100 341 

Liczba mieszkań 
chronionych, 
rodzinkowych  
i treningowych 

70 64 0 4 2 

Liczba programów 
promujących efektywne 

formy wsparcia 
usamodzielnianych 

wychowanków pieczy 
zastępczej 

14 11 2 1 0 

Liczba uczestników 
grup wsparcia dla 

usamodzielnianych 
wychowanków 

rodzinnej  

66 60 6 0 0 
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Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej 

 

Wychowankowi, który po osiągnięciu pełnoletniości opuszcza pieczę zastępczą, 
przysługuje pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie. Udziela 
mu się także pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia,  
a także zapewnia pomoc prawną i psychologiczną.  

Według danych otrzymanych od monitorowanych instytucji, w 2017 roku liczba usamodzielnionych 
wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 1 977 osób. Blisko 68% to 
wychowankowie pieczy zastępczej z gmin subregionu centralnego. Najmniej – jedynie około 5% 
przebywało na terenie subregionu zachodniego.  

Ważnym elementem rozwoju systemu wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy 
zastępczej jest rozwój nowatorskich form pracy z młodzieżą usamodzielnianą zgodnych z jej 
zainteresowaniami i potrzebami. Dobrą okazją do przedstawienie nieszablonowych rozwiązań  
i promowania dobrych praktyk w zakresie pomocy dla wychowanków jest przygotowanie i realizacja 
stosownego programu. W województwie śląskim w 2017 roku przygotowano 14 takich projektów. 
Realizowane one były w subregionie centralnym: w Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tychach, 
Dąbrowie Górniczej oraz na terenie powiatu pszczyńskiego, będzińskiego, lublinieckiego i 
bieruńsko-lędzińskiego. 

 



31 
 

W subregionie południowym programy promujące efektywne formy wsparcia  
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej były przygotowane na terenie powiatu 
bielskiego i żywieckiego. W subregionie zachodnim taką inicjatywę odnotowano na terenie powiatu 
wodzisławskiego. 

Rozwój systemu wsparcia to także rozwój efektywnych form pomocy dla usamodzielnianych 
wychowanków poprzez powstawanie np. mieszkań chronionych, rodzinkowych czy treningowych. 
Z otrzymanych danych wynika, że w 2017 roku istniało 70 mieszkań tego typu. Blisko 91% 
wszystkich znajduje się w gminach subregionu centralnego. W subregionie zachodnim funkcjonują 
4 mieszkania – 2 w Żorach i po 1 w powiecie rybnickim i wodzisławskim. Na terenie miasta 
Częstochowa (subregion północny) znajdują się 2 tego typu mieszkania. 

Istotne jest, aby umożliwić wymianę doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia między 
usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej w ramach grup wsparcia.  
Z otrzymanych danych wynika, że jedynie w subregionie centralnym oraz południowym 
organizowane są przedsięwzięcia tego typu. 
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3.3 Obszar III Procedura adopcyjna – Cel szczegółowy 3: Zapewnienie 
opieki rodzinnej dzieciom zakwalifikowanym do przysposobienia 

3.3.1 Kierunek działań 3.1. Ujednolicenie standardów i procedur stosowanych w 
ośrodkach adopcyjnych 
 

Zadanie 3.1.1.: Inwentaryzacja i standaryzacja procedur oraz narzędzi diagnozowania 
dzieci  
i kandydatów na rodziców adopcyjnych 

Zadanie 3.1.2.: Wspieranie infrastruktury oraz potencjału kadrowego ośrodków 
adopcyjnych 

Zadanie 3.1.3.: Rozwój ścisłej współpracy publicznych i niepublicznych ośrodków 
adopcyjnych w zakresie realizowanych zadań 

 

Wskaźnik Wartość 

Liczba funkcjonujących standardów procedury 
adopcyjnej 

1 

Liczba specjalistów zatrudnionych w 
ośrodkach adopcyjnych13 

56 

Liczba zorganizowanych szkoleń 
podnoszących kwalifikacje pracowników 

ośrodków adopcyjnych 
7 

Liczba uczestników szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników ośrodków 

adopcyjnych 
120 

Liczba wspólnych spotkań, szkoleń, 
warsztatów itp. dla publicznych i 

niepublicznych ośrodków adopcyjnych 
14 

 

W roku 2017 w województwie śląskim funkcjonował jeden publiczny Wojewódzki Ośrodek 
Adopcyjny posiadający 5 filii oraz 4 niepubliczne ośrodki adopcyjne. Oznacza to, że procedury 
przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka 
realizowało w regionie w sumie 9 ośrodków adopcyjnych. Ośrodki adopcyjne są specjalistycznymi 
instytucjami diagnostyczno-konsultacyjno-szkoleniowymi, które mają za zadanie gromadzenie 
informacji o dzieciach, których sytuacja prawna umożliwia przysposobienie, ich kwalifikację do 
przysposobienia, a także pozyskiwanie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do 
przysposobienia. Zadania te były realizowane w omawianym okresie przez 56 specjalistów – 
pedagogów i psychologów pracujących w ośrodkach adopcyjnych. 

Ze względu na stosunkowo dużą liczbę ośrodków adopcyjnych funkcjonujących na terenie 
województwa, istotną kwestią stanowi ujednolicenie standardów i procedur stosowanych  

                                                           
13 Dane własne ROPS, na ogólną liczbę zatrudnionych specjalistów składa się 36 specjalistów zatrudnionych  
w WOA oraz 20 specjalistów realizujących zadania w niepublicznych ośrodkach adopcyjnych. 
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w ośrodkach. Dlatego też dokonano inwentaryzacji stosowanych procedur oraz narzędzi 
diagnozowania dzieci i kandydatów na rodziców adopcyjnych. Owocem tych prac jest opracowanie 
standardów procedury adopcyjnej.  

Rozwojowi ścisłej współpracy publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych w zakresie 
realizowanych zadań służyły spotkania warsztatowe oraz szkolenia. W 2017 roku odbyło się 14 
wspólnych spotkań, które były okazją do poszerzenia wiedzy oraz umiejętności w przedmiotowym 
obszarze, a także do nawiązywania wzajemnych kontaktów o charakterze mniej formalnym. 
Wspieranie infrastruktury oraz potencjału kadrowego ośrodków adopcyjnych odbywało się poprzez 
zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach 
projektu pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” następujących szkoleń: 

• cykl szkoleniowy: Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii; 

• trening zastępowania agresji; 

• trening interpersonalny z elementami profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego; 

• diagnoza i metody pracy z dzieckiem z FAS z wykorzystaniem kwestionariusza 
diagnostycznego; 

• praca z kandydatami na rodziców adopcyjnych w oparciu o genogram; 

• problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia; 

• ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Łącznie w 7 edycjach szkoleniowych wzięło udział 120 pracowników.  

 

3.3.2 Kierunek działań 3.2. Promowanie idei adopcji i rozwój współpracy w obszarze 
adopcji 

 
Zadanie 3.2.1.: Promowanie i szerzenie idei adopcji, edukacja społeczna w obszarze 
adopcji 

Zadanie 3.2.2.: Informowanie o procedurach adopcyjnych otoczenia instytucjonalnego  
i pozainstytucjonalnego ośrodków adopcyjnych 

Zadanie 3.2.3.: Rozwój współpracy różnorodnych instytucji i podmiotów 
zaangażowanych w proces adopcji 

 

Wskaźnik Wartość 

Liczba przeprowadzonych kampanii/akcji 
promujących ideę adopcji14 

11 

Liczba przysposobionych dzieci 438 

Liczba dzieci zakwalifikowanych do adopcji 321 

                                                           
14 Na ogólną liczbę przedsięwzięć składają się: 4 pikniki, 4 reportaże, 3 artykuły. 
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Wskaźnik Wartość 

Liczba kandydatów na rodziców adopcyjnych 
zakwalifikowanych do szkolenia 

285 (rodzin) 

Liczba przeszkolonych kandydatów na 
rodziców adopcyjnych15 

558  

Liczba podmiotów prowadzących działania 
informacyjne na temat procedur adopcyjnych 
skierowane do otoczenia instytucjonalnego i 

pozainstytucjonalnego ośrodków adopcyjnych 

1 

Liczba wspólnych spotkań/szkoleń/ 
warsztatów itp. dla przedstawicieli podmiotów 

zaangażowanych w proces adopcji 
4 

 

Dane na podstawie sprawozdań miesięcznych z działalności ośrodków adopcyjnych z terenu woj. Śląskiego. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, do zadań ośrodka adopcyjnego należy promowanie idei adopcji, w tym 
poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka (art. 156, ust. 1, pkt 1a). W 2017 roku 
przeprowadzono na terenie województwa śląskiego 10 przedsięwzięć promujących idee 
przysposobienia. 4 z nich miały charakter imprez plenerowych, którym towarzyszyła nie tylko 
wspólna zabawa i integracja, ale były one także niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń, 
udzielenia wsparcia, także w podejmowaniu tematu jawności adopcji. Uczestniczyło w nich około 
1 000 osób. Opracowano i 3-krotnie wyemitowano w telewizji 4 reportaże poświęcone adopcji 
mające na celu przybliżenie problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz zwiększenie 
możliwości znalezienia potencjalnych rodzin adopcyjnych gotowych zaadoptować dzieci starsze 
oraz niepełnosprawne. Opracowano i opublikowano w prasie o zasięgu ogólnopolskim 3 artykuły 
poruszające następujące zagadnienia: pojęcie adopcji, adopcja dzieci z FAS oraz przysposobienie 
licznych rodzeństw. 

W ramach prowadzonych działań informacyjnych na temat procedur adopcyjnych skierowanych do 
otoczenia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego ośrodków adopcyjnych wydano informator dla 
instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Ponadto przedstawiciele różnych podmiotów 
zaangażowanych w proces adopcji mieli możliwość wspólnego uczestniczenia w 4 szkoleniach. 
Wymienione powyżej przedsięwzięcia zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn.: „Koordynacja i rozwój usług 
adopcyjnych”, realizowanego w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i 
zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Adopcja to uznanie dziecka innych rodziców, z którym nie ma się więzi biologicznej, za własne 
potomstwo. Jej efektem jest powstanie określonej relacji prawnej łączącej dziecko  
i jego nowych rodziców, tożsamej z relacjami rodzinnymi, opartymi na więzach krwi  
i pochodzenia. Na gruncie przepisów prawnych terminowi adopcja odpowiada przysposobienie.  
W województwie śląskim w 2017 roku przysposobiono 438 dzieci. Do adopcji trafiają dzieci, których 
biologiczni rodzice zrzekli się praw rodzicielskich bądź z powodu zaniedbań lub przemocy zostali 
tych praw pozbawieni. Ośrodek adopcyjny dokonuje kwalifikacji dziecka do przysposobienia 
krajowego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia karty dziecka (informacja o sytuacji prawnej, 
zdrowotnej i rodzinnej), na podstawie opinii o zasadności przysposobienia dziecka oraz opinii  

                                                           
15 Sprawozdanie WRiSPZ-M II półrocze 2017 roku, Centralna Aplikacja Statystyczna. 
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o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko. W wyniku 
prowadzonych postępowań w 2017 roku do przysposobienia zostało zakwalifikowanych 321 dzieci. 

Procedura kwalifikacji kandydatów do przysposobienia rozpoczyna się od złożenia dokumentów 
oraz dokonania wstępnej oceny dotyczącej kwalifikacji osobistych kandydatów oraz ich motywacji 
do adopcji. W późniejszym czasie następuje pogłębienie wstępnej oceny poprzez spotkania 
indywidualne, diagnozę pedagogiczną i psychologiczną kandydatów oraz wywiad adopcyjny.  
W następnej kolejności kandydaci zostają skierowani na szkolenie. W ośrodkach adopcyjnych 
funkcjonujących na terenie województwa śląskiego w 2017 roku zakwalifikowano do udziału  
w szkoleniu dla kandydatów do przysposobienia dziecka 285 rodzin. Wspomniane szkolenie ma 
na celu przygotowanie przyszłych rodziców adopcyjnych do podjęcia ról rodzicielskich, pomoc  
w kształtowaniu kompetencji rodzicielskich oraz rozwijaniu prawidłowych postaw wychowawczych. 
Stanowi ono także element przygotowania do sądowego postepowania w sprawie  
o przysposobienie. W omawianym okresie w ośrodkach adopcyjnych przeszkolono 558 
kandydatów.  

 
3.3.3 Kierunek działań 3.3. Wspieranie rodzin, które przysposobiły dziecko 
 

Zadanie 3.3.1.: Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla osób, które przysposobiły 
dziecko 

Zadanie 3.3.2.: Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla dzieci przysposobionych 

Zadanie 3.3.3.: Opracowywanie i realizacja przez ośrodki adopcyjne ofert w zakresie 
pomocy postadopcyjnej 

Zadanie 3.3.4.: Organizowanie grup wsparcia dla rodziców adopcyjnych oraz dzieci 
przysposobionych w tym dorosłych osób adoptowanych 

 

Wskaźnik Wartość 

Liczba porad udzielonych osobom, które 
przysposobiły dziecko 

628 

Liczba porad udzielonych dzieciom 
przysposobionym 

220  

Liczba przygotowanych ofert w zakresie 
pomocy postadopcyjnej 

8 

Liczba zorganizowanych grup wsparcia dla 
rodziców adopcyjnych oraz osób 

przysposobionych 
0 

Liczba uczestników grup wsparcia dla 
rodziców adopcyjnych oraz osób 

przysposobionych 
0 

 

Ośrodek adopcyjny wspiera także rodziny, które już przysposobiły dziecko. Udziela on 
pomocy wtedy, gdy z takim wnioskiem zgłasza się sama rodzina. Może ona oczekiwać m.in. 
pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, pomocy pedagogicznej  
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i psychologicznej oraz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego. W 2017 roku ośrodki 
adopcyjne z terenu województwa śląskiego udzieliły 628 porad w zakresie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego w procesie postadopcyjnym. Przygotowana przez ośrodki oferta 
w zakresie pomocy postadopcyjnej dedykowana jest także dzieciom przysposobionym.  
W monitorowanym okresie udzielono 220 porad tego typu. Należy podkreślić, że przygotowana  
w ramach wspomnianego wcześniej projektu oferta wsparcia postadopcyjnego obejmuje 
ponadstandardowe formy pomocy, takie jak np.: szkolenia, diagnozę i terapię logopedyczną, 
konsultacje medyczne, diagnozę FAS/FASD, dogoterapię, psychoterapię, turnus terapeutyczny. 
Wśród przedsięwzięć wspierających rodziny, które przysposobiły dziecko, jedynie zadanie 
związane z organizowanie grup wsparcia dla rodziców adopcyjnych oraz dzieci przysposobionych, 
w tym dorosłych osób adoptowanych nie zostało podjęte w okresie sprawozdawczym. 
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3.4 Obszar IV Doskonalenie zawodowe kadr instytucji wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej  - Cel szczegółowy 4: Diagnoza i rozwój 
systemu doskonalenia zawodowego kadr oraz zwiększenie zasobów 
danych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

3.4.1 Kierunek działań 4.1. Diagnoza i monitoring problemów społecznych w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

Zadanie 4.1.1.: Gromadzenie, analiza i upowszechnianie danych dotyczących rodzin, 
dzieci i ich potrzeb na poziomie gminy, powiatu i województwa  

Zadanie 4.1.2.: Gromadzenie, analiza i upowszechnianie danych w zakresie problemów 
społecznych dotyczących rodzin z dziećmi w województwie śląskim 

 

Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba 
przeprowadzonych 
badań i/lub analiz  

z zakresu problemów 
społecznych dot. rodzin 

76 65 6 3 2 

Liczba udostępnionych 
raportów z zakresu 

problemów 
społecznych dot. rodzin 

116 60 1 53 2 

 

Diagnoza i monitoring problemów społecznych w obszarze wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej są podstawą do opracowania efektywnych i nowatorskich rozwiązań  
w przedmiotowym obszarze. Dlatego tak ważne jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie 
danych dotyczących rodzin, dzieci i ich potrzeb na poziomie gminy, powiatu i województwa.  
W blisko 69% monitorowanych instytucji przeprowadzono badania lub analizy z zakresu 
problemów społecznych dotyczących rodzin. W subregionie centralnym najwięcej analiz powstało 
w gminie Poręba oraz w Jaworznie i Katowicach. Spośród gmin subregionu północnego jedynie  
w gminie Żarki oraz w Częstochowie powstały raporty monitorujące intensywność problemów 
społecznych dotyczących rodzin.  

3.4.2 Kierunek działań 4.2. Profesjonalizacja pracowników i wolontariuszy systemu 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
 

Zadanie 4.2.1.: Organizacja różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych pracowników i wolontariuszy systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej  

Zadanie 4.2.2.: Organizacja poradnictwa specjalistycznego dla pracowników i 
wolontariuszy systemu wpierania rodziny i pieczy zastępczej  

Zadanie 4.2.3.: Organizacja doradztwa, konsultacji oraz superwizji dla pracowników 
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
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Wskaźnik Wartość 

Subregion 

centralny południowy zachodni północny 

Liczba 
przeprowadzonych 

szkoleń dla 
pracowników i 

wolontariuszy systemu 
wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej 

432 285 18 55 74 

Liczba 
konsultacji/porad 

udzielonych 
pracownikom i 
wolontariuszom 

systemu wspierania 
rodziny i pieczy 

zastępczej 

2 346 1 846 70 278 152 

Liczba pracowników i 
wolontariuszy systemu 

wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej, 

którzy skorzystali ze 
szkoleń, konsultacji i 

porad 

695 474 56 70 95 

Liczba 
przeprowadzonych 

spotkań 
superwizyjnych dla 

pracowników systemu 
wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej 

457 158 58 1 240 

Liczba osób 
uczestniczących w 

spotkaniach 
superwizyjnych dla 

pracowników systemu 
wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej 

301 243 42 8 8 

 

 



39 
 

 

W procesie tworzenia efektywnego systemu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej nie sposób pominąć działań zmierzających do profesjonalizacji pracowników  
i wolontariuszy działających w obszarze wsparcia rodzin i dzieci. Okazją do podnoszenia 
kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników i wolontariuszy systemu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej są szkolenia oraz warsztaty, możliwość skorzystania ze 
specjalistycznego poradnictwa i doradztwa a także spotkań superwizyjnych.  

Z uzyskanych danych wynika, że w 2017 roku przeprowadzono 432 szkolenia oraz udzielono  
2 346 konsultacji/porad dla pracowników przedmiotowego obszaru. W wymienionych formach 
wsparcia uczestniczyło 695 pracowników i wolontariuszy.  

Blisko 66% wszystkich szkoleń odbyło się w gminach z subregionu centralnego – najwięcej  
w Jaworznie (56 szkoleń), w Sosnowcu (40 szkoleń), oraz w Zabrzu (30 szkoleń). Podobnie 
prezentuje się wartość wskaźnika dotycząca ilości porad/konsultacji – najliczniej odbywały się one 
w gminach subregionu centralnego – blisko 79% ogółu. I w tym przypadku czołowe miejsca zajmuje 
Sosnowiec (684), Jaworzno (300) oraz Mikołów (226). Najniższe wartości obu przywoływanych 
wskaźników notuje się w gminach subregionu południowego. Liczba zorganizowanych szkoleń 
stanowi jedynie 4% wszystkich, a liczba porad/konsultacji to 3% ogółu. Spośród gmin z tego 
subregionu wyróżnia się powiat bielski, na terenie którego zorganizowano 7 szkoleń dla 
pracowników przedmiotowego obszaru oraz udzielono 50 konsultacji/porad. 

W każdym z subregionów pracownicy systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogli 
korzystać z dedykowanego wsparcia w formie szkoleń czy specjalistycznych konsultacji.  
W ujęciu procentowym największy odsetek przeszkolonych stanowili pracownicy  
i wolontariusze z gmin subregionu centralnego – blisko 68%. Następnie uczestnicy  
z subregionu północnego – 13,6% oraz z subregionu zachodniego – 10%. Najmniej licznie  
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w przygotowanym wsparciu korzystali pracownicy i wolontariusze z gmin subregionu południowego 
– jedynie 8%. 

Superwizja pracy to szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy służący rozwiązaniu trudności 
merytorycznych i emocjonalnych związanych z realizacją obowiązków zawodowych. Celem 
superwizji pracy pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej jest poprawa jakości 
pracy, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną i dziećmi, a co za tym idzie polepszenie 
dobrostanu podopiecznych i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.  
W 2017 roku przeprowadzono w ankietowanych instytucjach 457 spotkań superwizyjnych,  
w których uczestniczyło 301 pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.  
W gminach subregionu centralnego zorganizowano 158 spotkań dla 243 pracowników. Pod 
względem ilości spotkań i liczby uczestników wyróżniają się gminy: Zabrze, Sosnowiec oraz Tychy. 
W subregionie południowym najwyższe wartości osiągnięto w gminie Czechowice-Dziedzice, gdzie 
w 45 spotkaniach superwizyjnych wzięło udział 24 osoby. Tego typu wsparcie realizowane było 
tylko w jednym powiecie subregionu zachodniego – w powiecie wodzisławskim (1 spotkanie  
w którym uczestniczyło 8 pracowników). Podobnie sytuacja przedstawia się jeśli chodzi o gminy 
subregionu zachodniego – na tym terenie jedynie w Częstochowie zorganizowano 240 spotkań dla 
8 pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach realizacji projektu  
pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, przygotował ponadstandardową ofertę wsparcia 
dedykowaną pracownikom ośrodków adopcyjnych oraz instytucji zaangażowanych w proces 
adopcji. Dla beneficjentów projektu zorganizowano 4 szkolenia, w których uczestniczyło 126 osób. 
Szkolenia poświęcony były następującym zagadnieniom: problematyka FAS w ujęciu 
interdyscyplinarnym, problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci oraz ochrona 
danych osobowych. W ramach specjalistycznego poradnictwa udzielono 59 porad prawnych,  
z których skorzystało 79 zainteresowanych. Przeprowadzono także spotkania superwizyjne,  
w formie superwizji indywidualnej i grupowej, w łącznym wymiarze 96,5 godz. W tej formie wsparcia 
uczestniczyło 120 pracowników.   

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w partnerstwie z ROPS-ami  
z terenu makroregionu południowego, obejmującego województwa: śląskie, dolnośląskie, 
małopolskie i opolskie, realizuje projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, a realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 
Wsparcie oferowane w ramach projektu przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji 
realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na różnych 
szczeblach samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiatu, województwa oraz wojewody. W 2017 
roku zostały zorganizowane 3 szkolenia, w których łącznie wzięło udział 60 osób. Szkolenia 
dotyczyły następujących zagadnień: regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej z uwzględnieniem doktryny i orzecznictwa sądowego, tworzenie planu pracy  
z rodziną wieloproblemową, dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną. 

 

3.4.3 Kierunek działań 4.3. Rozwój współpracy różnorodnych podmiotów zajmujących 
się sprawami rodziny i dzieci 
 

Zadanie 4.3.1.: Organizacja różnorodnych form wymiany doświadczeń i wiedzy dla 
przedstawicieli podmiotów zajmujących się sprawami rodziny i dzieci (forum, 
konferencji, seminariów, spotkań) 

Zadanie 4.3.2.: Promowanie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
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Wskaźnik Wartość 

Liczba zorganizowanych forów, spotkań, 
konferencji, seminariów poświęconych 

tematyce współpracy różnorodnych 
podmiotów zajmujących się sprawami rodziny 

i dzieci 

1 

Liczba uczestników forów, spotkań, 
konferencji, seminariów itp. poświęconych 

tematyce współpracy różnorodnych 
podmiotów zajmujących się sprawami rodziny 

i dzieci 

95 

Liczba zidentyfikowanych dobrych praktyk w 
obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 
0 

Liczba upowszechnionych dobrych praktyk z 
obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 
0 

 

Stworzenie warunków dla rozwoju współpracy różnorodnych podmiotów zajmujących się 
sprawami rodziny i dzieci wydaje się stanowić istotny element efektywnego systemu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej. W pomoc dla dziecka i rodziny zaangażowanych jest bardzo 
wiele podmiotów, które w sposób spójny i skoordynowany winny realizować swoje zadania. Dlatego 
też tak ważne jest zbieranie i promocja dobrych praktyk współpracy rodziców zastępczych, 
rodziców dziecka, pracowników jednostek samorządu terytorialnego gminy i powiatu 
(koordynatorów i asystentów rodziny), sądu rodzinnego, organizacji pozarządowych, a także 
pracowników oświaty i służby zdrowia. Doskonałą okazją nie tylko do upowszechniania dobrych 
praktyk, ale także do nawiązania współpracy i debatowania o różnych jej aspektach są różnego 
rodzaju fora, konferencje czy interdyscyplinarne seminaria. Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2017 roku zorganizowano jedno seminarium, 
którego celem było zwiększenie praktycznych umiejętności z zakresu wpływu złożonej traumy 
rozwojowej na rozwój dziecka oraz pogłębienie współpracy interdyscyplinarnej w kontekście pracy 
z dzieckiem po doświadczeniu traumy. Uczestniczyło w nim 95 przedstawicieli różnych podmiotów 
z terenu województwa śląskiego zaangażowanych w sprawy rodziny i dzieci. 
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4. Wnioski i rekomendacje 
 

W Wojewódzkim programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  
w województwie śląskim na lata 2016-2020 zaplanowano do realizacji 4 cele szczegółowe, 14 
kierunków działań oraz 50 zadań. 

W celu szczegółowym 1 Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji określono 5 kierunków działań 
oraz 18 zadań.  

W celu szczegółowym 2 Wspieranie rozwoju systemu pieczy zastępczej przewidziano 3 kierunki 
działań oraz 15 zadań. 

W celu szczegółowym 3 Zapewnienie opieki rodzinnej dzieciom zakwalifikowanym do 
przysposobienia założono 3 kierunki działań oraz 10 zadań. Spośród 10 zadań nie podjęto jednego 
– zadania 3.3.4 Organizowanie grup wsparcia dla rodziców adopcyjnych oraz dzieci 
przysposobionych, w tym dorosłych osób adoptowanych. 

W celu szczegółowym 4 Integracja i rozwój systemu doskonalenia zawodowego kadr oraz 
zwiększenie zasobów danych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
przewidziano 3 kierunki działań oraz 7 zadań. W ramach powyższego celu szczegółowego nie 
podjęto realizacji zadania 4.3.2 Promowanie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań  
w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Analizując zgromadzone dane można zaobserwować, iż monitorowane instytucje 
podejmują działania zaproponowane w Programie, a których podjęcie zostało wskazane jako 
ważne dla funkcjonowania systemu wspierania rodziny w województwie śląskim. Zadania 
realizowane są z różną intensywnością w poszczególnych subregionach. Warto zauważyć jednak, 
że w skali całego województwa 96 % zawartych w Programie zadań zostało wykonanych. Na 
podstawie wyników badania monitorującego można stwierdzić, że formuła Programu jest trafna,  
a realizacja zaproponowanych kierunków działań stanowi realną odpowiedź na potrzeby rodzin  
i środowiska instytucjonalnego. 

Rekomenduje się kontynuowanie podjętych już inicjatyw, promowanie i inicjowanie nowych 
rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem tych zadań wymienionych w Programie, które dotąd 
nie zostały jeszcze wdrożone. 

 


