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Wprowadzenie. 

 Program Wspierania Rodziny i Program Rozwoju Pieczy Zastępczej przyjęty został 

uchwałą Nr XLVI/433/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 roku. 

Konieczność opracowania programu wynika z art. 176 pkt.1 i art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Program podzielony 

jest na dwie części, gdyż pierwsza wynika z zadań gminy, a druga z zadań powiatu.   

 

Sprawozdanie 

z realizacji Programu Wspierania Rodziny. 

 

 Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. Działania podejmowane w ramach Programu 

adresowane były do, dotkniętych przemocą, problemem uzależnień, zagrożonych ubóstwem, 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin dziećmi. 

Praca z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dzieci realizowane były przez służby 

społeczne pracujące na rzecz dziecka i rodziny, również w obszarze oświaty, kultury i sportu,  

przy udziale organizacji pozarządowych. Przyjęty Program zakłada kierunki działań, dzięki 

realizacji, których nastąpić ma:   

 utrzymanie dziecka w rodzinie, bądź jego powrót do rodziny,  

 skuteczne wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

w tym: 

 poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku 

rodzinnym, 

 przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych, 

 diagnozowanie i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin, 

 integrowanie i doskonalenie lokalnego systemu wsparcia rodziny, w tym kompetencji 

kadr działających na rzecz dziecka i rodziny, 

 uwrażliwianie i aktywizowanie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci i rodzin 

dysfunkcyjnych, 

 promowanie rodziny, jako priorytetu w pracy instytucji i służb działających na jej 

rzecz. 

  

Pomoc asystenta rodziny. 

   

W roku 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomoc Społecznej zatrudniono 8 asystentów 

rodziny dzięki czemu pracowało łącznie 15 asystentów, w tym 7 finansowanych w ramach 

projektu systemowego „Od bierności do aktywności”, natomiast zatrudnienie 8 asystentów  

współfinasowane było z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania 

rodziny. Zatrudnienie asystentów staje się zadaniem obowiązkowym gmin w roku 2015, 

jednak ze względu na zdiagnozowane w Wałbrzychu potrzeby MOPS zatrudnia asystentów 

już od 2012 r.  Na jednego asystenta rodziny nie może przypadać więcej niż 20 rodzin, czyli 
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biorąc pod uwagę liczbę rodzin niewydolnych wychowawczo z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, w mieście należałoby zatrudnić ok. 37 asystentów rodziny.  

 

Na przeszło 5 tys. rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

ok. 1 000 rodzin wymaga pomocy z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych  

i potrzeby ochrony macierzyństwa. Asystenci rodziny objęli wsparciem 225 rodzin, czyli 

jedynie około 25% rodzin zagrożonych, pozostałe rodziny otrzymują wsparcie pracowników 

socjalnych. Na współpracę z asystentem rodzina musi wyrazić zgodę, a praca asystenta 

ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę zdolności do prawidłowego funkcjonowania lub nie 

wyrażenia przez rodzinę zgody na współpracę. Również Sąd może zobowiązać rodziców 

biologicznych, jak i samego małoletniego do określonego postępowania, w szczególności  

do pracy z asystentem rodziny, bądź realizowania innych form pracy z rodziną. 

Asystenci rodziny pracują w systemie zadaniowym. Rozpoczynając współpracę  

z asystentem - rodzina podpisuje plan pracy, który zawiera cele wynikające z diagnozy 

sytuacji rodziny. Asystenci w głównej mierze pracowali nad nabyciem przez rodzinę 

umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz podjęciem działań 

zmierzających do zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju we wszystkich 

przestrzeniach. W każdym przypadku rodziny zagrożonej odbywają się wspólne zespoły 

interdyscyplinarne asystentów, pracowników socjalnych Zespołów Pracy Socjalnej i innych 

współpracujących specjalistów. Asystenci współpracują z wieloma instytucjami działającymi 

na rzecz rodziny: kuratorami, wychowawcami ze szkół i świetlic, placówkami ochrony 

zdrowia itp. 

Asystenci pomagali i towarzyszyli rodzinom w załatwianiu istotnych spraw 

urzędowych, zdrowotnych itp., motywowali do większej aktywności społecznej.  

W sytuacji kiedy rodzina wymaga poszerzonego wsparcia, asystenci kierowali do psychologa 

lub innego specjalisty. Praca asystentów rodziny ma charakter kompleksowy, w pierwszej 

kolejności dbają o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych: mieszkaniowych, 

materialnych, zdrowotnych, czy prawnych, następnie w rozwiązaniu problemów 

emocjonalnych i rodzinnych.  Asystenci motywowali podopiecznych do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki, pomagali w wyborze odpowiedniej szkoły 

lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów 

wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce dzieci.  

Bardzo trudno  

również w przypadku, kiedy dziecko zostało mimo podejmowanych działań umieszczone 

poza rodziną. 

 

Poradnictwo specjalistyczne. 

 

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Wałbrzycha (bez względu na ich 

sytuację dochodową) dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, z problemami opiekuńczo –

wychowawczymi oraz dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków 

realizowane było przez zatrudnioną wykwalifikowaną kadrę merytoryczną: psychologów, 

pedagogów i terapeutów. Obejmowało ono diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich 

zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia, pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej.  

Poradnictwo specjalistyczne miało na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności  

rodziców za własną sytuację życiową, adekwatne spostrzeganie swoich problemów, a także 

zmianę stylu wychowania dzieci, zwrócenie uwagi na ich indywidualne potrzeby, 
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dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodziców. Poradnictwo 

w stosunku do młodzieży miało na celu wzrost umiejętności planowania swojej przyszłości 

oraz naukę budowania celów życiowych poprzez wykorzystywanie własnych zasobów. 

 

Specjaliści Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowych udzielali porad 

rodzinom w: 

 Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3a – 2 psychologów, pedagog, 

terapeuta, i prawnik, 

 Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 – pedagogów i prawnik, 

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku udzielono 1673 porad 545 osobom. 

W głównej mierze porady dotyczyły: 

 kryzysów psychiatrycznych, 

 kryzysów rodzinnych, 

 kryzysów psychospołecznych, 

Ponadto specjaliści uczestniczyli w 80 interwencjach w miejscu zamieszkania  

oraz udzielili 53 porady telefoniczne. 

 

Organizowanie grup wsparcia, grup samopomocowych i pomocy woluntarystycznej. 

 

Specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali i prowadzili szereg 

ogólnodostępnych form wsparcia dla rodzin.  

 Grupa dla młodzieży - celem działań skierowanych do młodzieży w wieku 15 – 18 lat 

było: nauka budowania poczucia własnej wartości oraz umiejętności społecznych  

w tym zachowań asertywnych i efektywnej komunikacji, pomoc w rozwiązywaniu 

problemów, udzielanie wsparcia, nauka konstruktywnego radzenia sobie 

z problemami, profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia. Odbyło się 

41 spotkań, dla grupy 11 osób. 

 Grupy motywacyjne dla osób nadużywający alkoholu - celem prowadzonych działań 

była edukacja i weryfikacja wiedzy w zakresie mechanizmów uzależnień, identyfikacja 

objawów uzależnienia, nauka radzenia sobie z głodem alkoholowym, motywowanie 

do utrzymania abstynencji, nauka asertywnego odmawiania, uświadamianie potrzeby 

wsparcia oraz budowanie motywacji do podjęcia leczenia. Zajęcia grupy motywacyjne 

odbywały się w: 

a) Centrum Integracji Rodziny - 66 spotkań, w których wzięło udział 66 osób, 

b) Centrum Aktywności Lokalnej - 50 spotkań, w których wzięły udział 152 osoby, 

 

W Centrum Aktywności Lokalnej był prowadzony wolontariat. Wolontariusze 

świadczyli pomoc na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.: 

opiekowali się osobami starszymi i rodzinami – pomagali w robieniu zakupów, w dotarciu  

do lekarza, prowadzili rozmowy wspierające, pomagali rodzinom w opiece nad dziećmi, 

udzielali korepetycji dzieciom i młodzieży. 

Ponadto wolontariusze angażowali się w prowadzenie zajęć dla podopiecznych Klubu 

SENIOR-a, prowadzili zajęcia plastyczne, komputerowe, jogę i gimnastykę. Wspierali także 

Placówkę Wsparcia Dziennego poprzez pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji, 

organizację zabaw, prowadzenie zajęć muzykoterapii oraz pomoc w organizacji lokalnych 

imprez. W 2013 roku w zajęciach organizowanych dla wolontariuszy wzięły udział 33 osoby. 
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Rozwój i funkcjonowanie środowiskowych form wsparcia dziennego. 

 

Zadaniem placówek wsparcia dziennego jest utrzymanie dziecka w jego naturalnym 

środowisku poprzez wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. W zakresie 

potrzeb bytowych, umożliwiają dzieciom pobyt w placówkach w godzinach popołudniowych, 

zapewniając wychowankom w tym czasie poczucie bezpieczeństwa i właściwe warunki  

do odpoczynku i nauki. Głównym celem powyższych oddziaływań jest efektywne 

przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu m. in. poprzez 

nabycie praktycznych umiejętności życiowych i społecznych przy jednoczesnym wsparciu 

rodziny poprzez pracę nastawioną na przezwyciężanie trudności opiekuńczo-

wychowawczych oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa.  

W Wałbrzychu prowadzone są placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, 

opiekuńczo-specjalistycznej i specjalistycznej, które zapewniają dzieciom: 

 opiekę i wychowanie, 

 pomoc w nauce, 

 pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych 

w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny, 

 organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, 

organizację półkolonii letnich (w lipcu lub w sierpniu) i zimowych (2 tygodnie  

w okresie ferii) oraz imprez i uroczystości świetlicowych, 

 organizację zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień mających na celu utrwalanie 

postaw abstynenckich oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, 

kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw związanych ze zdrowym stylem życia, 

 organizowanie w pomieszczeniach placówki dożywiania w formie ciepłych posiłków, 

stałą współpracę z rodzicami lub opiekunami, w tym prowadzenie dla nich zajęć 

edukacyjnych mających na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych, 

 współpracę ze szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, Miejską 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podmiotami leczniczymi oraz 

innymi instytucjami w celu udzielenia pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

zwłaszcza w zakresie podejmowania interwencji wobec osób uzależnionych 

i współuzależnionych, udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych oraz ich 

inicjowanie. 

 

Placówkę Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu prowadzoną przez Gminę powołano  

1 stycznia 2013 r. na podstawie Uchwały Nr XL/344/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 

29 listopada 2012 r. z oddziałami przy ul. Mickiewicza 26 i ul. Grota Roweckiego 3a,  

w których działają:  

w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26  

 Świetlica dla dzieci „CALineczka”  

 Klub młodzieżowy „oCALeni”  

w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 

 Świetlica dla dzieci „Atomówki”  

 Klub młodzieżowy „Nie ma mocnych”  

 

W Placówce w tym samym czasie przebywa po 30 dzieci na ul. Mickiewicza i Grota 

Roweckiego. Pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, może przebywać nie 
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więcej niż 15 dzieci. Pobyt w Placówce jest dobrowolny i nieodpłatny, a przyjęcie do placówki 

następuje na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 

 W ramach zadań w roku 2013 Placówka zorganizowała szereg zajęć rozwijających 

zainteresowania dzieci i młodzieży tj. zajęcia z dogoterapii, taneczne, komputerowe, 

teatralne, korekcyjne; odbyło się klika wycieczek pieszych oraz jeden dwudniowy wyjazd 

dzieci do Różanki. Zorganizowano ferie i wakacje dla podopiecznych, podczas których w 

dniach 16 - 30 sierpnia 2013r. odbywały się pierwsze profilaktyczne kolonie dla dzieci 

zorganizowane, w Ośrodku Wypoczynkowym „Kameleon” w Międzywodziu. Dzieci mieszkały 

w pokojach typu studio z pełnym węzłem sanitarnym. W programie znajdowały się liczne 

wycieczki autokarowe, m.in. do Świnoujścia, Międzyzdrojów, Dziwnowa. Uczestnicy kolonii 

zwiedzali Woliński Park Narodowy, zorganizowano rejs statkiem, dyskoteki, ogniska, zabawy 

integracyjne, konkursy, zawody sportowe oraz zajęcia profilaktyczne, których głównym 

założeniem było kształtowanie osobowości i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.  

W wyjeździe uczestniczyło 50 dzieci. Dla wielu z nich były to pierwsze samodzielne wakacje  

i pierwszy kontakt z morzem.  

W Placówce zatrudniono pedagoga, który pracuje indywidualnie z dziećmi  

i rodzicami, prowadzi także zajęcia profilaktyczne. Podopieczni Placówki brali udział w 

różnorodnych konkursach. Organizowano wyjścia na basen, kręgielnię, kina, teatru. Rodzice 

i dzieci czynnie brali udział w projekcie Teatru Laki i Aktora w Wałbrzychu.   

W 2013 r. bardzo aktywnie współpracowano z różnorodnymi instytucjami, szkołami, MOPS, 

Środowiskowym Domem Samopomocy, teatrami, biblioteką, jest członkiem partnerstwa 

lokalnego „EpiCentrum” oraz Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, promując m.in.  

swoją działalność. 

Pozostałe placówki wsparcia dziennego prowadzone są przez organizacje 

pozarządowe   

Wykaz placówek wsparcia dziennego prowadzonych w 2013 roku dla dzieci 

i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha 

 
Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej. 

 
L.p. Nazwa placówki, 

adres 
Podmiot 

prowadzący 
Godziny otwarcia 

1 Placówka Wsparcia 
Dziennego w 
Wałbrzychu 
ul. Mickiewicza 26 
58-300 Wałbrzych 

Gmina Wałbrzych 

Klub Młodzieżowy i świetlica  
przy ul. Grota Roweckiego 3a 
pon. – pt. 1400 - 1800 
ferie, wakacje pon. – pt. 1000 – 1400 
Klub Młodzieżowy 
przy ul Mickiewicza 26 
pon. – pt. 1500 - 1900 
ferie, wakacje pon. – pt. 1000 -- 1400 
Świetlica 
przy ul. Mickiewicza 26 
wt. – pt. 1300  - 1900   sob. 1000-1600 
ferie, wakacje pon. – pt. 1200 - 1800 

2 Świetlica 
środowiskowa  
Biały Kamień 
ul. G. Andersa 145 
58-304 Wałbrzych 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział 
Powiatowy 

pon. – pt. 1300 - 1700 
ferie, wakacje – 4 godz. dziennie 
od poniedziałku do piątku w zależności od 
potrzeb 

3 Świetlica 
środowiskowa 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

pon. – pt. 1300 - 1700 
ferie, wakacje – 4 godz. dziennie 
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Śródmieście 
ul. B. Chrobrego 4 
58-300 Wałbrzych 

Oddział 
Powiatowy 

od poniedziałku do piątku w zależności od 
potrzeb 

4 Świetlica 
środowiskowa 
Stary Zdrój 
ul. Armii Krajowej 
37 
58-302 Wałbrzych 
 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział 
Powiatowy 

pon. – pt. 1300 - 1700 
ferie, wakacje – 4 godz. dziennie 
od poniedziałku do piątku w zależności od 
potrzeb 

5 Świetlica 
środowiskowa 
Sobięcin 
ul. 1-go Maja 112 
58-305 Wałbrzych 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział 
Powiatowy 

pon. – pt. 1300 - 1700 
ferie, wakacje – 4 godz. dziennie 
od poniedziałku do piątku w zależności od 
potrzeb 

6 Świetlica 
środowiskowa 
Rusinowa 
Osiedle Górnicze 
48 
58-308 Wałbrzych 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział 
Powiatowy 

pon. – pt. 1300 - 1700 
ferie, wakacje – 4 godz. dziennie 
od poniedziałku do piątku w zależności od 
potrzeb 

7 Świetlica 
środowiskowa 
Fundacji Merkury 
Podgórze 
ul. Reymonta 32 
58-303 Wałbrzych 

Fundacja 
„Merkury” 

pon. – pt. 1400 - 1800 
ferie, wakacje pon. – pt. 1000 - 1400 

8 Świetlica 
środowiskowa 
Fundacji „Merkury” 
Szczawienko 
ul. Wrocławska 
131A 
58-306 Wałbrzych 

Fundacja 
„Merkury 

pon. – pt. 1400 - 1800 
ferie, wakacje pon. – pt. 1000 - 1400 

9 Świetlica 
środowiskowa 
Fundacji „Merkury” 
Lubiechów 
ul. Wilcza 12 
58-306 Wałbrzych 

Fundacja 
„Merkury 

pon. – pt. 1400 - 1800 
ferie, wakacje pon. – pt. 1000 - 1400 

10 Świetlica  
„Kuźnia talentów” 
pl. M. Darowskiej 
58-305 Wałbrzych 

 
Fundacja 

Edukacyjna 
im. s. Wandy 
Garczyńskiej 

pon. – pt. 1400 - 1800 
ferie, wakacje – 4 godz. dziennie 
od poniedziałku do piątku w zależności od 
potrzeb 

11 Świetlica 
środowiskowa Gaj 
ul. Królewiecka 7 
58-300 Wałbrzych 
 

Fundacja 
Pomocy 

Dzieciom i 
Młodzieży 
„Salvator” 

pon. – pt. 1400 - 1800 
ferie, wakacje – 4 godz. dziennie 
od poniedziałku do piątku w zależności od 
potrzeb 

 
Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie specjalistycznej 

 

L.p. Nazwa placówki, 
adres 

Podmiot 
prowadzący 

Godziny otwarcia 

1 Świetlica 
socjoterapeutyczna 
przy PSP Nr 28 
al. Wyzwolenia 43 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział 
Okręgowy 

pon. – pt. 1400 - 1800 
ferie, wakacje - nieczynna 
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58-300 Wałbrzych  

2 Świetlica 
socjoterapeutyczna 
przy PSP Nr 21 
ul. Grodzka 71 
58-316 Wałbrzych 

 
Uczniowski Klub 
Sportowy przy 

PSP Nr 21 
 

pon. czw. pt.  1400 - 1800 
wt. śr.  1300 - 1700 
ferie, wakacje - nieczynna 
 

3 Świetlica 
socjoterapeutyczna 
przy PSP Nr 30 
ul. Chałubińskiego 
13 
58-302 Wałbrzych 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział 
Powiatowy 

pon. – pt. 1235 – 1835 

ferie, wakacje - nieczynna 
 

 
Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczo-specjalistycznej 

 

L.p. Nazwa 
placówki, adres 

Podmiot 
prowadzący 

Godziny otwarcia 

1 Placówka 
Wsparcia 
Dziennego 
„Prymus” 
Świetlica 
socjoterapeutyczna 
przy PSP Nr 37 
ul. Dunikowskiego 
39 
58-309 Wałbrzych 

 
 

Stowarzyszenie 
„Kalejdoskop” 

pon., czw., 1230 - 1630 
wt., śr., pt., 1130 - 1530 
ferie, wakacje - nieczynna  

2 Świetlica 
integracyjna 
ul. Królewiecka 9 
58-300 Wałbrzych 

Fundacja 
Pomocy 

Dzieciom i 
Młodzieży 
„Salvator” 

pon. – pt. 1400 - 1800 
ferie, wakacje 4 godz. dziennie od pon. do pt. 
w zależności od potrzeb 

 

 

Specjalistyczne placówki wsparcia dziennego ponadto podejmowały następujące działania: 

 organizowały zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne,  korekcyjne, 

kompensacyjne oraz logopedyczne, 

 realizowały indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny  

lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną 

i socjoterapię. 

 

Pomoc w formie rodzin wspierających. 

 

Rodziny wspierające mają pomóc rodzicom z problemami w wykonywaniu  

obowiązków opiekuńczo - wychowawczych. Rodzina wspierająca ma pomagać  

w sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Funkcję rodziny 

wspierającej mogą pełnić rodziny z najbliższego otoczenia dziecka po odbyciu 

odpowiedniego szkolenia. Rodzina taka nie wyręcza rodziny mającej trudności  

w prowadzeniu domu, robieniu zakupów, czy wychowywaniu dziecka, ale służy radą  

i pomocą. Jest formą wolontariatu, na który można zawrzeć umowę określającą zasady 

zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Na terenie miasta nie udało się 

zorganizować takich rodzin, ale planowana jest akcja upowszechniająca taką ideę.  

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.    
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Rodzinie z dziećmi, w której występują problemy w samodzielnym zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb przyznawane są usługi opiekuńcze, wszędzie tam gdzie istnieje 

potrzeba zapewnienia rodzicom pomocy w należytej opiece. Dzieci objęte są wsparciem 

specjalistycznym w szkołach, do których uczęszczają, korzystają także ze środowiskowych 

form wsparcia. Uruchomiona została w ostatnim okresie przez Specjalistyczny Szpital im. 

Sokołowskiego poradnia dla dzieci z autyzmem, która prowadzi diagnozę i terapię dla dzieci i 

młodzieży oraz terapię wspierającą dla rodziców w ramach zajęć organizowanych przez 

Szkołę Przyszpitalną. Gmina nie zapewnia obecnie specjalistycznych usług.   

 

Tworzenie i realizacja projektów i programów wspierających rodzinę. 

 

Rodziny wieloproblemowe objęte są wsparciem ze strony różnych instytucji, m.in. 

szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek wsparcia dziennego, Sądu,  

kuratorów. Tworząc spójny system wsparcia rodziny pracownicy MOPS koordynują działania 

w formie zespołów interdyscyplinarnych, w których uczestniczą specjaliści z wszystkich 

współpracujących instytucji. Podczas pracy zespołów interdyscyplinarnych omawiana jest 

sytuacja w rodzinie, ustalany plan pracy, a poszczególni członkowie podejmują się 

wykonania ustalonych działań. Członkowie rodziny uczestniczą w zespołach  i są 

motywowani do podejmowania działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji. 

Tworzona jest siatka wsparcia, by rodzina mogła w każdej sytuacji z niej skorzystać. 

Sytuacja w rodzinie zagrożonej jest monitorowania i pozwala na wykorzystanie wszystkich 

możliwości jakie posiadają różne instytucje.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował również szereg programów 

skierowanych do rodziców i ich dzieci, w tym między innymi: 

 trening umiejętności wychowawczych dla rodziców - celem prowadzonych zajęć była 

nauka umiejętności nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, umiejętności 

wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, rozpoznawania, wyrażania 

i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z uczuciami, modyfikowania 

niepożądanych i nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy. 

Prowadzone zajęcia miały pogłębić samoświadomość na temat stosowanych metod 

wychowawczych, uświadomić rodzicom, że wychowanie powinno opierać się  

na jasnym i czytelnym systemie wartości. Grupa miała również za zadnie wspieranie 

i umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. W 2013 roku odbyły się  

3 cykle zajęć (łącznie 36 spotkań) dla grupy 16 rodziców, 

 zajęcia wakacyjne profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży „Lato w mieście” - 

miały na celu poszerzenie oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Wałbrzycha poprzez uzupełnienie oferty wakacyjnej świetlic, klubów młodzieżowych, 

domów kultury o zajęcia profilaktyczno-sportowe realizowane w miejscach zabaw 

dzieci i młodzieży (place zabaw, tereny rekreacyjne). Założeniem programu „Lato 

w mieście” było prowadzenie zajęć profilaktyczno-sportowych, mających na celu 

zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych, szkodliwych i niezgodnych 

z obowiązującymi normami społecznymi. Łącznie uczestniczyło w wypoczynku  

73  dzieci,  

 zajęcia informacyjno – edukacyjne z zakresu uzależnień behawioralnych 

(uzależnienie od komputera, internetu, gier komputerowych, telefonów komórkowych, 

zakupów, hazardu itp.) - celem prowadzonych zajęć było dostarczenie wiedzy 
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teoretycznej z zakresu uzależnień behawioralnych, specyfiki rozwoju uzależnień 

behawioralnych, identyfikowania objawów uzależnienia, formy pomocy udzielanej 

osobom uzależnionym. Zajęcia prowadzone były w szkołach i udział w nich wzięło  

1 296 uczniów, 

 zajęcia psychoedukacyjne – w ich ramach psycholog przeprowadził prelekcje 

w szkołach na temat: odpowiedzialności prawnej nieletnich, bezpieczeństwa 

w internecie, problemów dotyczących dopalaczy, uzależnień, bezpieczeństwa 

w kontaktach z obcymi osobami, bezpieczeństwa w czasie wakacji, przemocy 

słownej, sposobów radzenia sobie ze stresem, emocjami i sytuacjami konfliktowymi, 

pomocy socjalnej. W zajęciach wzięło udział 1 570 uczniów i 21 rodziców, 

 „Ciąża bez alkoholu” - celem działań edukacyjnych kierowanych do młodzieży 

wałbrzyskich szkół było uświadomienie szkodliwego wpływu alkoholu na dziecko 

w okresie prenatalnym oraz skutków picia alkoholu w ciąży, motywowanie do 

abstynencji w okresie ciąży, dostarczenie materiałów informacyjnych na temat FAS 

i FAE. Zajęcia prowadzono w oparciu o materiały przygotowane przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: udział wzięło 501 uczniów. 
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Sprawozdanie 

z Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. 

 

System pieczy zastępczej ma na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania 

dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.  

System dzieli się na pieczę rodzinną i pieczę instytucjonalną. Na system rodzinnej pieczy 

zastępczej składają się m.in.: organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze 

oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. W skład pieczy instytucjonalnej wchodzą 

placówki opiekuńczo-wychowawcze. Piecza zastępcza zapewnia również pracę z rodziną 

naturalną dziecka, umożliwiającą dziecku powrót do rodziny naturalnej lub gdy jest  

to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka.  

Jeśli zatem piecza zastępcza nie ma możliwości zapewnienia pracy z rodziną, czego 

pozytywną konsekwencją ma być powrót dziecka do rodziny naturalnej, dziecko powinno być 

przysposobione. W sytuacji, gdy przysposobienie nie będzie możliwe, dziecko pozostaje  

w pieczy zastępczej do usamodzielnienia.  

Realizując Program priorytetem było tworzenie i wspieranie rodzinnych form pieczy 

zastępczej poprzez:.  

 propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 

 poszukiwanie i szkolenie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny 

zastępcze – osiągnięcie odpowiedniej ilości rodzin zastępczych dla małych dzieci, 

 pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze 

i placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

 podniesienie poziomu usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

tj. zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc i osiągnięcie ustawowego standardu, 

Rok 2013 był dla Ośrodka bardzo trudnym rokiem, ze względu na konieczność 

zorganizowania pracy dodatkowych dwóch Działów: Pieczy Zastępczej oraz Działu 

Rehabilitacji. Dostosowano warunki lokalowe siedziby MOPS na zorganizowanie miejsc 

pracy dla kilkunastu pracowników. Na początku roku istniała konieczność wydania 

wszystkich nowych decyzji, aby rodziny zastępcze otrzymały środki finansowe na utrzymanie 

dzieci oraz wychowankowie pomoc finansową. Wydano również  nowe decyzje o odpłatności 

dla rodziców biologicznych. Przygotowano 200 porozumień z powiatami, w których 

przebywają nasze dzieci w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej. Nadmienić należy, że zawarło 

w ciągu roku 70 porozumień ze starostami innych powiatów (ze względu na miejsce 

zamieszkania rodziny zastępczej) dla 95 dzieci pochodzących z Wałbrzycha.  

 

Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 

Celem zwiększenia liczby rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, 

zorganizowano w 2013 r. dwie duże kampanie medialne pod nazwą „Rodzina zastępcza – 

zawód dla ludzi z sercem”. W kampanii wykorzystano środki masowego przekazu: prasę, 

bilboardy, ekrany ledowe,  telewizję, radio itp.  Od września raz w miesiącu odbywały się 

spotkania z potencjalnymi kandydatami na rodziny zastępcze w siedzibie Centrum 

Aktywności Lokalnej na ul. Mickiewicza 26 i w Centrum Integracji Rodziny na ul. Grota 

Roweckiego 3a.  
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Wśród pracowników przejętych z PCPR żaden nie posiadał uprawnień  

do prowadzenia szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze. W ramach podjętych działań 

przez MOPS jako organizatora pieczy zastępczej na terenie Wałbrzycha, dwóch 

pracowników Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej uzyskało w roku 2013 uprawnienia do 

szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze. We wrześniu rozpoczęto szkolenia, których 

program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 

Po uzyskaniu  certyfikatów uprawniających do prowadzenia szkoleń pracownicy 

przeprowadzili szkolenia dwóch grup kandydatów w terminach: wrzesień – październik oraz 

listopad – grudzień 2013 roku. Przeszkolili ogółem 19 rodzin, a w nich 30 osób. Świadectwa 

ukończenia szkolenia dla rodzin niezawodowych otrzymało 30 osób, natomiast 

zaświadczenie kwalifikacyjne na rodziny niezawodowe otrzymało 10 rodzin, w których 

umieszczono już 11 dzieci.  

W grudniu 2013 roku kolejnych dwóch pracowników Zespołu Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej ukończyło kurs uprawniający do prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych. 

Planowane są nowe cykle szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, w tym również dla 

powiatu wałbrzyskiego. 

Organizowano również spotkania z niezawodowymi rodzinami zastępczymi, 

zachęcając je do przekształcania się w rodziny zawodowe. Jak wynika z ich relacji, 

podstawowymi przeszkodami w tym procesie jest zbyt mała powierzchnia mieszkania i tym 

samym niemożność zapewnienia  odpowiednich warunków dla nowych dzieci, a także 

konieczność rezygnacji jednego z rodziców z zatrudnienia. 

W ramach podejmowanych działań mających na celu zwiększenie liczby rodzin 

zastępczych Dyrektor Ośrodka, już na początku roku wystąpił o przekazanie mieszkań 

gminnych o odpowiedniej powierzchni, które można byłoby dostosować i użyczyć rodzinom 

zastępczym. Niestety do końca roku nie udało się uzyskać żadnego mieszkania.  Dopiero w 

lutym 2014 r. przekazano wyremontowane mieszkanie przy ul. Niepodległości, które 

przekazujemy aktualnie rodzinie zastępczej. Pod koniec roku 2013 r. przekazano MOPS w 

trwały zarząd uzyskane z zasobów skarbu państwa mieszkanie przy ul. Buczka oraz dom 

jednorodzinny (połowa bliźniaka) przy ul. Św. Kingi 7. Rozpoczęliśmy  procedury konieczne 

do przeprowadzenia remontów, które podjęliśmy się prowadzić samodzielnie.  Mamy również 

zgodę Prezydenta Miasta na otrzymanie kolejnych mieszkań w nowobudowanych budynkach 

gminnych.  

Liczymy na to, że możliwość zapewnienia lepszych warunków mieszkaniowych, 

możliwość samodzielnego szkolenia rodzin oraz kolejne kampanie medialne wpłyną  

na większe zainteresowanie mieszkańców Wałbrzycha przyjmowaniem dzieci w rodziny 

zastępcze. Zaznaczyć należy, że mało jest osób chętnych do utworzenia rodzin zastępczych,  

a dodatkowo spełnienie wymagań jest bardzo trudne, gdyż dla dobra dzieci nie można 

zawierać tych rodzin pochopnie, muszą to być rodziny gwarantujące właściwe wypełnianie 

obowiązków.    

W trakcie całego roku 2013 w Wałbrzychu funkcjonowały łącznie 332 rodziny 

zastępcze, w których umieszczonych było 408 dzieci z Wałbrzycha oraz 32 dzieci spoza 

Wałbrzycha. Jednocześnie poza terenem miasta, ogółem w 70 rodzinach zastępczych 

przebywało w trakcie roku 106 dzieci, czyli łącznie  dzieci w pieczy rodzinnej Wałbrzycha 

przebywało 514.  
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Liczbę wszystkich rodzin zastępczych oraz dzieci w rodzinach przebywających  

na terenie Wałbrzycha bez względu na pochodzenie  na dzień 31 grudnia 2013 r. w podziale 

na zawodowe, niezawodowe i spokrewnione przedstawiają poniższe wykresy. 

 

 
 

Porównanie liczby rodzin i dzieci w rodzinach zastępczych na początku roku i końcu 

roku przedstawiają poniższe tabele. 

Rodziny zastępcze na 
terenie Wałbrzycha  

Stan na 1.01.2013 r. Stan na 31.12.2013 r. 

Rodziny Dzieci Rodziny Dzieci 

Zawodowa 4 25 5 33 

Niezawodowa 50 56 52 63 

Spokrewniona 209 258 198 242 

 
Razem 

 
263 

 
339 

 
255 

 
340 

 

Rodziny zastępcze poza 
terenem Wałbrzycha   

 
Stan na 1.01.2013 r. 

 
Stan na 31.12.2013 r. 

Rodziny Dzieci Rodziny Dzieci 

 
Zawodowa 

 
15 

 
0 

 
13 

 
24 

Niezawodowa 29 40 30 41 

Spokrewniona 22 31 18 25 

Razem 66 101 61 90 

Razem wszystkie dzieci 
w Wałbrzychu i poza  
Wałbrzychem 

 
329 

 
440 

 
316 

 
430 

 

Liczbę rodzin zastępczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z 

Wałbrzycha, przebywających zarówno w Wałbrzychu jak i poza Wałbrzychem na dzień 31 

grudnia 2013 r. w podziale na rodziny zawodowe, niezawodowe i spokrewnione 

przedstawiają poniższe wykresy. 
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W 2013 roku Sąd rozwiązał 52 rodziny zastępcze pod opieką, których umieszczonych 

było 69 dzieci, z czego do rodzin biologicznych powróciło 24 dzieci. Jednocześnie utworzono  

44 nowe rodziny zastępcze i umieszczono w nich 70 dzieci.  Dwie rodziny niezawodowe 

zostały, na własny wniosek, przekształcone w rodziny zawodowe, ponadto w 2013 roku 

podpisano umowy powierzenia z 7 niezawodowymi rodzinami zastępczymi, w których 

umieszczono 10 dzieci.   

Na mocy zawartych porozumień na terenie innych powiatów umieszczonych było 

łącznie w ciągu roku w 70 rodzinach zastępczych 106 dzieci z Wałbrzycha, w trakcie całego 

roku zaprzestało funkcjonować 9 rodzin dla 16 dzieci, a zawiązano 4 nowe rodziny dla  

5 dzieci.  Na terenie Wałbrzycha funkcjonowały również rodziny, w których przebywają dzieci 

spoza Wałbrzycha.  

Rodziny zastępcze na 
terenie Wałbrzycha 

dla dzieci spoza 
Wałbrzycha  

Stan na 1.01.2013 r. Stan na 31.12.2013 r. 

Rodziny Dzieci Rodziny Dzieci 

Zawodowa 5 7 6 8 

Niezawodowa 9 13 8 12 

Spokrewniona 8 8 6 6 

Razem 22 28 20 26 

 

Poprawa funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej i przeciwdziałanie sytuacjom 

kryzysowym w rodzinach zastępczych.  

 

Powołano Zespół Poradnictwa Specjalistycznego w skład, którego wchodzą: 

psycholog, pedagog i prawnik. Specjaliści udzielają, w miarę potrzeb pomocy rodzicom 

zastępczym oraz dzieciom umieszczonym w tych rodzinach i wychowankom, którzy opuścili 

rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze. Specjaliści pracują z rodzinami 

zastępczymi w ich środowisku, a także w CAL i CIR. Specjaliści aktywnie uczestniczą w 

posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych opracowując diagnozy oraz propozycje pracy 

z rodziną zastępczą oraz z dzieckiem. Na terenie siedziby MOPS stworzono „przyjazny 

pokój”, gdzie również odbywają się spotkania z rodzinami zastępczymi i dziećmi.  

 

Podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych. 

W Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniono  

6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zatrudnienie koordynatorów 

współfinansowane było z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania 

rodziny i sytemu pieczy zastępczej ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Zaznaczyć należy, że zatrudnianie koordynatorów jest obowiązkiem wynikającym z ustawy 

od 2012 r, a pod opieką mogą mieć oni maksymalnie 30 rodzin zastępczych.  

Koordynatorzy oraz 3 pracowników socjalnych (funkcjonujących do czasu  

obowiązywania starych przepisów) prowadzą stałą, indywidualną pracę z rodzinami 

zastępczym głównie w środowisku, ale również  poza środowiskiem w Centrum Aktywności 

Lokalnej, jak i w Centrum Integracji Rodziny. Kadrę stanowią w większości nowi, młodzi  

i mało doświadczeni pracownicy, ale mimo to wykazują się bardzo dużym zaangażowaniem 

obejmując wsparciem przeszło 400 dzieci.  
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Zatrudnieni specjaliści prowadzą również grupy wsparcia, grupy motywacyjne oraz 

wsparcie indywidualne. W wymienionych działaniach uczestniczą zarówno rodzice zastępczy 

jak i ich wychowankowie. Praca z rodzinami zastępczymi pomaga w rozwiązywaniu 

bieżących problemów i zapobieganiu sytuacji kryzysowych.  

 

Integracja środowisk rodzinnej pieczy zastępczej. 

W ramach integracji środowisk rodzinnej pieczy zastępczej w dniu 31 maja 2013 roku 

w Centrum Integracji Rodziny zorganizowano piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego, w którym udział wzięły rodziny zastępcze wraz dziećmi z terenu miasta 

Wałbrzycha. Rodzice zastępczy mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności m.in. 

kulinarnych, natomiast dzieci uczestniczyły w szeregu konkursach i zabawach, zdobywając 

nagrody. Na zakończenie pikniku wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodyczami  

i drobnymi prezentami. 

Zwiększenie szans dzieci na powrót do środowiska rodzinnego. 

W minionym roku prowadzono szeroko zakrojone działania na rzecz powrotu dzieci 

z pieczy zastępczej zarówno instytucjonalnej jak i rodzinnej do środowiska rodzinnego. 

Koordynatorzy pieczy zastępczej współpracują w zakresie powrotu dzieci do domu  

z asystentami rodzinnymi i terenowymi pracownikami socjalnymi z Zespołów Pracy Socjalnej 

na terenie Wałbrzycha.    

Wymiernym efektem wspólnej pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

specjalistów pracy z rodziną, asystentów rodziny i pracowników socjalnych był powrót  

24 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej do środowiska rodzinnego.  

 

Zapewnienie właściwego standardu i odpowiedniej liczby miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych.  

Na początku 2013 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało  

161 dzieci z Wałbrzycha, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku  umieszczonych było 

łącznie 203 dzieci z Wałbrzycha, z tego 80 dzieci poza Wałbrzychem. Niezmiennie utrzymuje 

się wysoka liczba dzieci w Domu Małego Dziecka, gdzie w trakcie roku umieszczono  

52 dzieci wałbrzyskich, a odeszło 43 dzieci. Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci  

z Wałbrzycha na początku i na końcu roku przebywających w placówkach na terenie 

Wałbrzycha i poza Wałbrzychem, natomiast wykres przedstawia liczbę dzieci z Wałbrzycha 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na przestrzeni ostatnich 5 lat. 

 

Nazwa placówki 
Stan na 

31.12.2012 r. 
Stan na 

31.12.2013 r. 

Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu 27 36 

Niepubliczny Dom Dziecka w Wałbrzychu 61 87 

Razem w placówkach wałbrzyskich 88 123 

 
Dom Dziecka „Catharina” w Nowym 
Siodle 

 
42 

 
38 

 
Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju 

25 21 

 
6 21 
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Inne Domy Dziecka  

 
Razem poza Wałbrzychem 

73 80 

 
                     Razem 

 
161 

 
203 

 

 

 
 

 
 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci spoza powiatu umieszczonych w placówkach 

wałbrzyskich. 

 

Nazwa placówki 
Stan na 

31.12.2012 r. 
Stan na 

31.12.2013 r. 

Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu 9 1 

Niepubliczny Dom Dziecka w Wałbrzychu 30 20 

Razem w placówkach wałbrzyskich 39 21 
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Ogółem w roku 2013 zajmowano się przeszło 300 dziećmi w placówkach.  

W trakcie roku umieszczono ogółem 131 wałbrzyskich dzieci, ale nie zrealizowano 

30 postanowień Sądu.   

Pracownicy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej uczestniczą w posiedzeniach 

zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, organizowanych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, zapoznając się szczegółowo z sytuacją dziecka, planami jego rozwoju 

osobistego. W trakcie posiedzeń zespołów rozpatrywane są również propozycje dotyczące 

powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinie 

adopcyjnej.  

W celu możliwości realizacji postanowień Sądu podjęto liczne starania w celu 

stworzenia dodatkowych miejsc zgodnie z obowiązującym standardem. Zgodnie 

z przepisami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych będzie mogło przebywać nie więcej 

niż 14 dzieci (w wieku powyżej 7 roku życia od 2015 roku, a powyżej 10 roku życia od 2020 

roku). W zasobach lokalowych miasta nie wskazano żadnych odpowiednich budynków dla 

utworzenia placówek dla 14 wychowanków dokonano zatem przeglądu różnych innych 

wariantów rozwiązań.  W marcu 2013 r. wystąpiono więc do Komendanta Policji  

o przekazanie  budynków po byłych Komisariatach na potrzeby utworzenia domów dziecka. 

Dopiero w grudniu uzyskano zgodę i aktualnie Biuro Nieruchomości  przejmuje obiekty,  

a następnie wystąpi do Wojewody o darowiznę na rzecz gminy i dopiero wówczas będzie 

można rozpocząć działania w kierunku modernizacji i przekształcenia obiektów na potrzeby 

placówek.   

Jednocześnie rozeznano rynek nieruchomości pod kątem wynajęcia odpowiednich 

budynków. Spośród   wszystkich rozeznanych obiektów (36) wskazano dwa spełniające 

wymogi pod domy dziecka, których czynsz jest niższy niż w innych obiektach. Są to budynki 

przy ul. Witosa 35 i Bema 101. Zgodnie z przepisami dla uruchomienia placówki potrzebna 

jest zgoda Wojewody. Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, który przyjechał na miejsce, po dokonaniu oględzin obiektów 

wstępnie stwierdził, że spełniają wymogi i uzyskają zgodę Wojewody. Podjęta została 

uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia dwóch placówek typu 

socjalizacyjnego ze wspólnym centrum obsługi ekonomiczno – administracyjnej  

i organizacyjnej usytuowanym w większej placówce na ul. Bema.  

Rozszerzenie bazy miejsc w placówkach socjalizacyjnych pozwoli na przekierowanie 

dzieci z oddziałów interwencyjnych (w tym Catharina w Nowym Siodle) oraz realizację  

postanowień Sądu, które do tej pory są niezrealizowane, gdyż nie mamy gdzie umieścić 

dzieci. Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

we Wrocławiu w trakcie kontroli wskazał również uchybienie w  postaci przedłużającego  

się pobytu dzieci w interwencji.    

Poprawa sytuacji i funkcjonowania w życiu społecznym wychowanków 

opuszczającym rodzinę zastępczą.  

Osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę 

zastępczą, w przypadku, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, zostaje 

objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. 

Pomoc przyznaje się na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, 

a także udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 



Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny, Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha w 2014 roku 

 

17 
 

i zatrudnienia. Zgodnie z poniższą tabelą w 2013 roku usamodzielniono 106 wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.  

 

Usamodzielnieni wychowankowie Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

Stan na dzień 
31.12.2013 

 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 
28 

 
41 

 
Rodziny zastępcze 

 
78 

 
82 

 
Razem 

 
106 

 
123 

 

Wszyscy pełnoletni wychowankowie opuszczający placówki i rodziny zastępcze 

zostali objęci indywidualnym planem usamodzielnienia, przyznano im opiekunów 

usamodzielnienia oraz pomoc zgodnie ze złożonym wnioskiem zatwierdzonym przez 

opiekuna usamodzielnienia i pozytywnie zaopiniowanym przez koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

W 2013 roku, usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych nie posiadający stałego miejsca zamieszkania  

przebywali w budynku przy ul. Ogrodowej 2a, w pomieszczeniach na II i IV piętrze  

Na początku roku podjęto starania o uzyskanie mieszkań gminnych na potrzeby 

mieszkań chronionych. Niestety przeznaczone do remontu mieszkanie nie zostało do końca 

roku 2013 wyremontowane. Na początku listopada 2013 r. Ośrodek wynajął dwa lokale dla 

sześciu wychowanków od Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. 

Świdnickiej, które uzyskały status mieszkań chronionych. Utworzono również jedno 

mieszkanie chronione dla wychowanek powiatu wrocławskiego i wałbrzyskiego.. Pozwoliło to 

zwolnić cztery miejsca w placówce. Mieszkania zostały wyposażone w nowe sprzęty oraz 

przejęte z obiektu przy ul. Św. Kingi o ul. Ogrodowej. Obecnie uzyskano mieszkanie na ul. 

Szkolnej, które aktualnie wyposażane jest w sprzęty i oddane zostanie kolejnym 

wychowankom. 

Limit rodzin zastępczych. 

Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

aby zostać rodziną zastępczą zawodową trzeba spełniać wiele warunków: 

- co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, 

- posiadać pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Z rodziną spełniającą warunki na jej wniosek zawiera się umowę o pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej. W szczególnych przypadkach na podstawie art. 54 ust. 2 

wspomnianej ustawy i pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,  

na wniosek rodziny zastępczej niezawodowej można w terminie wcześniejszym zawrzeć 

umowę o pełnieniu funkcji rodziny zawodowej.  

W 2013 roku zawiązano dwie nowe zawodowe rodziny zastępcze i umieszczono w 

nich pięcioro dzieci. W Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Wałbrzycha na lata 

2013-2015 zapisano planowany limit funkcjonujących na poziomie 20 rodzin. Należy jednak 

zaznaczyć, że limit oznacza górną granicę planowanej liczby rodzin zawodowych, której 

osiągnięcie zależy od wielu czynników między innymi trzyletniego okresu pozostawania 

rodzina niezawodową.  


