
Uwarunkowania rozwoju      
rodzinnych form

Opieki nad dziećmi 

w świetle 

Standardów Organizatora Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej 



Szczęśliwe, mocne, 
zaopiekowane

Rodziny Zastępcze



STANDARDY ORGANIZATORA 
RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ

Wypracowane przez 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i jednostek 

samorządu terytorialnego ze 
Śląska i Opolszczyzny przy 

wsparciu sieci SPLOT



• Olbrzymią część standaryzacji zajęło
budowanie relacji pomiędzy różnymi aktorami
sceny organizowania rodzinnej pieczy
zastępczej.

• Nie można standaryzować współpracy,
wzajemnego szacunku, życzliwości ale na
pewno można standaryzować czynności,
zachowania i decyzje możliwe do
zidentyfikowania jako te, które mogą do tego
prowadzić.



• Co się zmienia kiedy 
Organizatorem Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej zostaje 
organizacja pozarządowa ?



Wypracowane standardy
• . 1. Standard budowania relacji między rodziną 

zastępczą a organizatorem pieczy zastępczej

• 2. Standard współpracy między organizatorem pieczy 
zastępczej a organizacjami pozarządowymi

• 3. Standard monitoringu i kontroli w procesie 
organizowania pieczy zastępczej

• 4. Standard budowania relacji między rodziną 
zastępczą a rodziną biologiczną

• 5. Standard kompetencji rodzin zastępczych i 
organizatora pieczy zastępczej

• 6. Standard procedury przekazania dziecka do 
rodziny zastępczej



Standard budowania relacji

Między Rodziną Zastępczą

A  Organizatorem Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej

(Celem jest podniesienie poziomu 
współpracy.)



Zakres merytoryczny standardu.

• Organizacja systematycznych spotkań
interdyscyplinarnych mających na celu
omówienie sytuacji rodziny wraz z udziałem
rodziny w dialogu. Spotkania również pełnią
rolę monitorującą w stosunku do realizacji
planu pracy z rodziną. Docelowo należy
doprowadzić do co najmniej dwóch spotkań
w roku.



• Opracowanie planu pracy z rodziną na rok
kalendarzowy przez koordynatora w
porozumieniu z rodziną i innymi
specjalistami/personelem. W planie pracy
powinna być zawarta dokładna diagnoza
dotycząca sytuacji rodziny, możliwości
przyjmowania kolejnych dzieci, plany
urlopowe, potrzeby szkoleniowe itp.



• Kontakt rodziny z koordynatorem rodzinnej
pieczy zastępczej – zaakceptowany przez
członków rodziny i dzieci pozostające w pieczy
zastępczej. Docelowo należy dążyć do sytuacji,
w której rodzina ma wybór pomiędzy co
najmniej dwoma osobami sprawującymi tą
funkcję u danego organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej.



• Przygotowanie teoretyczne i praktyczne
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do
wykonywania obowiązków, posiadania
umiejętności budowania relacji z rodziną –
opartych na wzajemnym zaufaniu. Praca w
terenie, ograniczenie obowiązków
biurokratycznych do niezbędnego minimum
(proporcje ok. 70% praca w terenie, 30% praca
w biurze)



Weryfikacja i wskaźniki

• Program (trzyletni) rozwoju rodzinnej pieczy 

• Plany pomocy dziecku (z udziałem rodziny)

• Diagnozy potrzeb poszczególnych rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

• Liczba spotkań zespołowych, raporty,wytyczne

• Wykaz szkoleń dla rodziców zastępczych i 
pracowników organizatora

• Liczba godzin wspólnych szkoleń

• Powiatowa diagnoza potrzeb rodz. zastęp.



2. Standard budowania relacji 
między ORPZ a Org. Pozarządową.

Obywatele poprzez tworzenie 
organizacji pozarządowych mogą 
w sposób partnerski uczestniczyć 

w podejmowaniu  decyzji i 
wyznaczać kierunki rozwoju.



Weryfikacja i wskaźniki

• Grupy wsparcia

• Lokalne kampanie informacyjne na temat 
rodzicielstwa zastępczego – ambasadorzy

• Liczba zgłoszeń nowych kandydatów

• Liczba konkursów z obszaru wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej dla organizacji 
pozarządowych.



3. Monitoring i kontrola …

1. Celem jest stałe polepszanie warunków  i 
jakości życia dzieci. (delikatny organizm 
rodziny)

2. Osoba oceniająca pozostaje w dobrych 
relacjach z rodziną.

3.Co każda osoba może robić lepiej w 
przyszłości?

4. Podnoszenie kompetencji interpersonalnych.



Monitoring i kontrola

• Spotkania informujące o procesie 
monitoringu, ocenie i kontroli

• Spotkania ewaluacyjne odnoszące się do planu 
pracy z rodziną. 

• Efekty oceny są jawne i zrozumiałe dla rodziny 
zastępczej.

• Koordynatorzy i rodziny zastępcze podnoszą 
swoje kompetencje interpersonalne.



4.Budowanie relacji RZ a Rodzina 
Biologiczna

• Decyzję o umieszczeniu dziecka w RZ podejmuje Sąd 
Rodzinny.

• Słaba współpraca - sąd, kuratorzy , OPS, PCPR.

• Dokumentacja dotycząca sytuacji dziecka .

• Kontakty dziecka z rodziną są porządkowane wokół 
perspektywy powrotu.

• Kontakty wspierające lub demoralizujące.

• Należy obdarzyć większym zaufaniem i autonomią 
rodzinę zastępczą



Budowanie relacji RZ a 
Rodzina Biologiczna
• RZ nie bierze udziału w procesie odbierania dziecka

• Pełna dostępna informacja o sytuacji dziecka

• RZ dysponuje okresem adaptacji dziecka

• Relacje porządkowane wokół perspektywy powrotu

• RZ objęta wsparciem na podstawie obserwacji 
zachowań i stanu emocjonalnego dziecka – czy kontakty 
są wspierające czy demoralizujące - posiada dużą 
autonomię w podejmowaniu decyzji o kontaktach

• Spotkania są ograniczone czasowo

• RZ może podjąć decyzję o przerwaniu spotkania

• Rodz. Biologiczna informowana o zasadach spotkania

• RZ przekazuje rzetelne i dobre informacje o rodzicach



5. Kompetencje RZ i 
Organizatora

• Organizator dba o podnoszenie kompetencji 
swojego zespołu i rodzin zastępczych.

• Szkolenia… cyt. „RZ nie chcą szkoleń.”

• Szkolą najlepsi fachowcy i doświadczone 
rodziny zastępcze.

• Dodatkowe źródła finansowania szkoleń.

• Postawa etyczna i wysoka motywacja.



Standard kompetencji -
weryfikacja

• Ilość nowych zmotywowanych kandydatów 

• Ilość wspólnie złożonych projektów

• Ilość spotkań z doświadczonymi RZ

• Ilość wydarzeń integracyjnych

• Ilość wolontariuszy



6. Procedury przekazania 
dziecka do rodziny 

zastępczej.
• Cel – ograniczenie stresu oraz konsekwencji 

psychicznych i emocjonalnych dziecka.

• Dziecko odbierane bez udziału RZ 

• Współpraca wszystkich służb …

• Przekazywanie informacji:  o środowisku społecznym 
dziecka,  o chorobach,  przyczynach odebrania,  o 
rokowaniach powrotu dziecka.

• Karta obiegowa – jeden wspólny dokument.



Procedury przekazania dziecka do 
rodziny zastępczej

Sąd rodzinny poprzez kuratorów 
współpracuje z organizatorem 
pieczy i rodzinami zastępczymi.

Kurator sądowy angażuje się poprzez 
udział w pracach grup 

interdyscyplinarnych dotyczących 
sytuacji dziecka i rodziny.



Dobro Dziecka


