


Plan wystąpienia:

1. Organizacja systemu pieczy zastępczej;

2. Model organizacji pieczy zastępczej opartej o współpracę 

wielosektorową;

3. Aktywność trzeciego sektora w obszarze pieczy zastępczej;

4. Zaangażowanie podmiotów niepublicznych w prowadzenie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych;

5. Wsparcie rodzicielstwa zastępczego i placówek opiekuńczo-

wychowawczych przez sektor pozarządowy;

6. Wolontariat na rzecz pieczy zastępczej;

7. Zainteresowanie lokalnej społeczności pieczą zastępczą;

8. Wnioski.



1. Organizacja systemu pieczy zastępczej



2. Model organizacji pieczy zastępczej opartej o współpracę 

wielosektorową



3. Aktywność trzeciego sektora w obszarze pieczy zastępczej

Pola działań organizacji pozarządowych działających w obszarze usług 

socjalnych i pomocy społecznej 
Źródło: Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M., Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. 

Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2016, s. 145.



4. Zaangażowanie podmiotów niepublicznych w prowadzenie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych

Placówki opiekuńczo-wychowawcze na Dolnym Śląsku wg podmiotu 

prowadzącego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stan na 18.07.2016.



4. Zaangażowanie podmiotów niepublicznych w prowadzenie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odsetek miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Dolnym 

Śląsku wg podmiotu prowadzącego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stan na 18.07.2016.



4. Zaangażowanie podmiotów niepublicznych w prowadzenie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych – placówki typu rodzinnego

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na Dolnym Śląsku wg 

podmiotu prowadzącego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stan na 18.07.2016.



5. Wsparcie rodzicielstwa zastępczego i placówek opiekuńczo-

wychowawczych przez sektor pozarządowy

Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy 

Zastępczej „Przystanek Rodzina”

Stowarzyszenie Zastępczego 

Rodzicielstwa – Oddział Dolnośląski

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy 

Dziecku i Rodzinie „NADZIEJA”
Stowarzyszenie Zawodowych Rodzin 

Zastępczych „Drzewko Szczęścia” w 

Wałbrzychu

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych 

Ziemi Milickiej „Otwarte Serca”

Stowarzyszenie Rodziców Zastępczych 

„Rodzinny Dom” Wrocław



6. Wolontariat na rzecz pieczy zastępczej

Organizatorzy wolontariatu w pieczy zastępczej:

 instytucje pomocy społecznej: ośrodki pomocy społecznej, centra

pomocy rodzinie, instytucje realizujące zadania na rzecz

wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

 organizacje pozarządowe – zajmujące się organizacją i

prowadzeniem pieczy zastępczej (na zlecenie i we współpracy z

instytucjami publicznymi) lub angażujące się we wspieranie

pieczy zastępczej.



6. Wolontariat na rzecz pieczy zastępczej

Liczba wolontariuszy działających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

Dolnym Śląsku 
Źródło: Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną za lata 2012-2015, GUS.



6. Wolontariat na rzecz pieczy zastępczej

Liczba wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej przypadających na 

jednego wolontariusza
Źródło: Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną za lata 2012-2015, GUS.



7. Zainteresowanie lokalnej społeczności pieczą zastępczą

Jednostki samorządu 

terytorialnego

Lokalne środowisko

Sądy i ich organy 
pomocnicze

Policja

Kościoły i związki 
wyznaniowe

Instytucje 
oświatowe

Organizacje 
społeczne

POWIAT



7. Zainteresowanie lokalnej społeczności pieczą zastępczą

Rozumienie pojęć rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka
Źródło: Czarkowski J., (red.), Społeczny obraz rodzinnej pieczy zastępczej. Raport z badań, Warszawa 2013, s. 27.



7. Zainteresowanie lokalnej społeczności pieczą zastępczą

Styczność ze zjawiskiem rodzinnej pieczy zastępczej 
Źródło: Czarkowski J., (red.), Społeczny obraz rodzinnej pieczy zastępczej. Raport z badań, Warszawa 2013, s. 27-28.



8. Wnioski:

 Organizacja pieczy zastępczej oparta o współpracę powiatu z

organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami

wyznaniowymi oraz lokalną społecznością przyczynia się do

rozwoju różnych form pieczy oraz lepszego zaspokojenia potrzeb

wychowanków.

 Taka organizacja jest możliwa wyłącznie przy otwartości na

współpracę ze strony powiatu, realizacji zasady pomocniczości

oraz zainteresowania współpracą organizacji pozarządowych oraz

kościołów i związków wyznaniowych.

 Aktywność powiatów, organizacji pozarządowych oraz kościołów

i związków wyznaniowych w sferze pieczy zastępczej przekłada

się na zainteresowanie problemem ze strony lokalnej

społeczności i zwiększa zaangażowanie społeczne, w tym

wolontariat.
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