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KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ jest grupą 
praktyków z całej Polski. 

Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania 
w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w 
rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego, będą miały większą szansę 
na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy 
godnego i szczęśliwego życia.

Koalicja jest związkiem stowarzyszeń, który liczy obecnie 21 
organizacji.



Komitet ds. Praw Dziecka zwrócił uwagę, że wysokiej jakości 
opieka musi zapewniać bezpieczeństwo i ciągłość opieki i 
uczuć, a także umożliwiać dzieciom stworzenie stabilnej i 
długoterminowej relacji, opartej na wzajemnym zaufaniu i 
szacunku. Dzieci mają dobre możliwości tworzenia stabilnych 
relacji w rodzinach zastępczych lub pod opieką dalszej 
rodziny, a także poprzez przysposobienie.
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• niepowierzanie pieczy instytucjonalnej małych dzieci i dążyć do 
systematycznego wzrostu liczby rodzinnych form pieczy zastępczej,

• badanie efektywności usamodzielnienia, 

• rozwój zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych dla dzieci 
niepełnosprawnych oraz powierzanych z ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich oraz małoletnich matek w pieczy zastępczej,

• stworzenie bardzo małych, specjalistycznych placówek, których profil 
działania byłby nakierowany na pracę z nastolatkami,

• stworzenia procedur, które pozwolą na płynne przejście dziecka z pieczy 
zastępczej (szczególnie rodzinnej) do adopcji,

• usprawnienie diagnozy powierzanych dzieci i pomocy specjalistycznej,

• mobilizowanie samorządów i sądów rodzinnych do podejmowania 
współpracy i decyzji dotyczących dziecka zespołowo,

• stałe narzędzia promocji dobrych praktyk.



Dziękuję za uwagę

joanna.luberadzka@koalicja.org


