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Projekt: "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 
2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizują:
Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS), 
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).



Ekspertki:

Anna Bugalska - Koordynatorka grupy ds. dzieci, młodzież, rodzina, powołanej lutym 
2020 r. przez MRiPS w celu opracowania ram strategicznych deinstytucjonalizacji. 
Specjalistka w dziedzinie polityki społecznej i Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze włączenia społecznego. Pracowała w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
(od 2010 do 2017 w Departamencie EFS). Od 2017 roku związana z Ogólnopolskim 
Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, gdzie współpracuje, szkoli i doradza 
samorządami województw m.in. w zakresie usług społecznych i ich 
deinstytucjonalizacji.

Absolwentka socjologii, Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Szkoły Trenerów Stowarzyszenia 
Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna". Współautorka m.in. 
publikacji z 2014 roku "Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym”, 
„Raportu z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –
wyniki analiz i badań jakościowych i ilościowych” z 2015 roku, a także raportu 
"Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej" z 2018 roku. Od 2001 r. kieruje 
Fundacją Polki Mogą Wszystko. W latach 2011-2018 społeczna doradczyni 
Rzecznika Praw Dziecka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami i urzędami.



Plan prezentacji:

1. Kluczowe wyzwania i wnioski z diagnozy

2. Kluczowe kierunki działań – co może znaleźć się 
w Krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług 
społecznych w Polsce, propozycje strony 
społeczno-samorządowej

3. Finansowanie z EFS+ w zakresie wsparcia dzieci 
i rodzin z dziećmi



CZEŚĆ 1.

Kluczowe wyzwania i wnioski z diagnozy







Nie tylko instytucjonalna piecza zastępcza

Dzieci, młodzież i młodzi dorośli mieszkają nie tylko w 
instytucjach w ramach systemu pieczy zastępczej

Wsparcie EFS musi wyjść również poza system pieczy
zastępczej (m.in. wsparcie dzieci w systemie pomocy

społecznej, ochrony zdrowia, oświaty)



Ok. 30 tysięcy dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych mieszka w 
instytucjach w różnych systemach

Co najmniej 3 tys.
ma mniej niż 10 lat

Zamieszkiwanie w instytucjach 
dotyczy w szczególności:
dzieci z niepełnosprawnościami, 
dzieci starszych, 
licznych rodzeństw, 
tzw. dzieci zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym 



Instytucje 
całodobowe

Instytucjonalna 
piecza zastępcza

Domy pomocy 
społecznej

Zakłady 
opiekuńczo-

lecznicze i inne

Młodzieżowe 
ośrodki 

wychowawcze i 
młodzieżowe 

ośrodki 
socjoterapii

Placówki opiekuńczo-wychowawcze inne niż typu rodzinnego 

Regionalne placówki terapeutyczne

Interwencyjne ośrodki preadopcyjne

Niezależnie od liczby dzieci

Ok. 30 tys. dzieci i 
młodych dorosłych

Ok. 9,6 tys. dzieci i 
młodzieży

837 dzieci, 
młodzieży i młodych 

dorosłych

2168 dzieci, 
młodzieży i młodych 

dorosłych 

Ok. 17 tys. dzieci, 
młodzieży i młodych 

dorosłych

Młodzi dorośli – osoby od 18 do 24 lat lub kontynuujący 
naukę

Zakłady  
poprawcze i 

schroniska dla 
nieletnich



Instytucja całodobowa (w odniesieniu do dzieci, 
młodzieży i młodych dorosłych)

• Każde miejsce, które nie jest rodziną (biologiczną, zastępczą, 
adopcyjną), rodzinnym domem dziecka czy placówką opiekuńczo-
wychowawczą typu rodzinnego

• Niezależnie od liczby dzieci i młodzieży mieszkających w instytucjach
całodobowych

EFS nie powinien wspierać tworzenia miejsc w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych do 14 dzieci



Wnioski i zalecenia dotyczące szczególnej, ograniczonej roli małych 

placówek opieki całodobowej (MPOC) White Paper, UNICEF, 1 lipca 2020

Liczba MPOC powinna zostać zredukowana poprzez przekształcenie ich w centra 

innowacyjnych usług, aby zaspokoić potrzeby wsparcia pojawiające się w 

rodzinach i społecznościach. Zamiast inwestować w tworzenie i utrzymywanie 

MPOC, należy przeznaczać środki na budowanie wykwalifikowanej kadry, która 

przy odpowiednim wsparciu będzie mogła realizować modele opieki rodzinnej, w 

tym terapeutycznej opieki zastępczej. Zachęca się rządy państw do rezygnacji z 

inwestowania w MPOC; dopóki jednak takie placówki będą istnieć, władze 

powinny zadbać o to, by dzieci otrzymywały odpowiednie wsparcie w przejściu z 

MPOC do rodzinnych form opieki;



Raport sekretarza generalnego ONZ w sprawie statusu 

Konwencji o prawach dziecka

Zaleca „nadanie priorytetu deinstytucjonalizacji dzieci z 
niepełnosprawnością, rezygnację z umieszczania dzieci w placówkach 
segregujących (przeznaczonych tylko dla określonej grupy dzieci) lub 
wyspecjalizowanych, odejście od umieszczania dzieci w środowiskach 
opieki zastępczej z powodu niepełnosprawności oraz zapewnienie 
dostępności wysokiej jakości usług środowiskowych i programów 
wzmacniania rodziny, aby wyeliminować instytucjonalizację dzieci” 
/United Nations Secretary General Report on the Status of the 
Convention on the Rights of the Child (A/74/231), 2019/



Dzieci nie 
mają prawa 
głosu w 
sprawach, 
które ich 
dotyczą



CZEŚĆ 2.

Kluczowe kierunki działań, czyli co może 
znaleźć się w Krajowej strategii 

deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce 



STRATEGIA 
DEINSTYTUCJON

ALIACJI

RODZINY

- budowa profesjonalnego systemu wsparcia

- zwiększenie partycypacji rodzin i dzieci 

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

reforma systemu

pozyskiwanie nowych rodzin i wsparcie 
istniejących

INSTYTUCJE

- stopniowe wygaszanie

- przejście do formuły turnusowej (tymczasowej) 
lub krótkookresowej oraz świadczenie usług w 

środowisku

DZIECI W INSTYTUCJACH

przejście do rodzinnych form opieki

efektywne wsparcie w 
usamodzielnieniu



Docelowy system

specjalistyczne ośrodki wsparcia dzieci
i rodzin

Wsparcie dla rodzin i rodzin
spokrewnionych – zadania gminy

m.in. asystentura rodziny, 
poradnictwo specjalistyczne, 

centra usług rodzinnych/centra
wsparcia rodzin, placówki

wsparcia dziennego, rodziny
wspierające

rodziny zastępcze (do 3 dzieci)
domy rodzinne (od 3 do 8 dzieci)

Zasoby instytucji całodobowych m.in. 
placówek opiekuńczo-wychowawczych czy młodzieżowych ośrodków wychowawczych



podmiot mający charakter pobytu dziennego lub całodobowego 
(krótkoterminowego-turnusowego), świadczący usługi w miejscu 
zamieszkania dziecka i rodziny, a także oferujące turnusy 
wyjazdowe.

Realizuje jedną lub kilka funkcji, przy czym poniższy katalog nie 
wyczerpuje wszystkich możliwych funkcji, pokazuje natomiast 
różnorodność możliwych potrzeb dzieci i rodziców/opiekunów oraz 
wskazuje potencjalny kierunek przekształcenia

Centra Usług
Rodzinnych



Funkcja reintegracyjna: centra działające na poziomie gminy, przeznaczone do pobytu dziecka razem z 
rodzicem/opiekunem, mają charakter treningowo-turnusowy, przygotowują rodzica/opiekuna do adekwatnej 
opieki nad dzieckiem, a dziecko do współpracy z dorosłym. 

Funkcja terapeutyczna: centra działające na poziomie powiatu, pobytu krótkoterminowego-turnusowego 
dziecka, w celu kompleksowej pomocy, w szczególności terapii i powrotu do rodziny, opierają się na współpracy 
z rodzicem/opiekunem. 

Funkcja usamodzielnienia (w formie mieszkania wspomaganego): oferują wsparcie młodych dorosłych, działają 
na poziomie powiatu lub kilku powiatów, przeznaczone dla młodzieży powyżej 18 roku życia, oferujące wsparcie i 
przygotowanie do dorosłości, młodzi ludzie mogą w nim przebywać do ukończenia 25 roku życia). 

Funkcja wzmacniania kompetencji:  centra wsparcia dla rodzin o specjalnych potrzebach, w tym młodych 
rodziców, powyżej 18 roku życia, przed ukończeniem 25 roku życia, działające na poziomie powiatu lub kilku 
powiatów. 

Funkcja wytchnieniowa (w formie mieszkania wspomaganego): realizowana na poziomie powiatu lub kilku 
powiatów, turnusowo, dla rodziców/opiekunów z dziećmi z niepełnosprawnością i/lub chorych). 

Funkcja rehabilitacyjna: centra  działające na poziomie powiatu, w formule pobytu krótkoterminowego 
(turnusowego) dziecka w celu kompleksowej pomocy, w szczególności rehabilitacji i powrotu do rodziny.

CUR – możliwe 
funkcje i kierunek 

przekształceń



jedyna forma instytucjonalna

pobyt tymczasowy i krótkookresowy, w tym pobyty turnusowe: diagnostyczne i terapeutyczne dla całej 
rodziny

forma ukierunkowana na intensywne, interwencyjne, wysokospecjalistyczne wsparcie dzieci i rodzin

Forma kameralna – liczba dzieci w tych podmiotach będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb 
przebywających w nich dzieci i nie będzie mogła być większa niż 4-6, 

miejsce dla dzieci oczekujących na rodzinną formę pieczy zastępczej (lub już w niej przebywających) albo 
przebywających w rodzinie biologicznej lub adopcyjnej, ale wymagających pomocy interwencyjnej lub 
wysokospecjalistycznej. 

powstaną m. in. na skutek przekształcenia obecnych podmiotów instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 
obecnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii  i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Specjalistyczne
Ośrodki Wsparcia

Dzieci i Rodzin



Kierunki zmian - propozycje

Każde dziecko w Polsce będzie miało bezpieczną rodzinę 
(biologiczną, adopcyjną, zastępczą), nawet jeśli okresowo 

przebywa w instytucji całodobowej/nowej formule 
całodobowej; ma trwałą, bezpieczną relację z dorosłymi i 

buduje z nimi więzi



Kierunki zmian - propozycje

Max. 6-8 miesięcy na stabilizację sytuacji dziecka 

wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na przyspieszenie stabilizacji życiowej 
dziecka do 6-8 miesięcy (m.in. nowe prawo dotyczące okresu i intensywności pracy 

reintegracyjnej, usprawnienia pracy sądów rodzinnych i skrócenie okresu postępowań 
sądowych)  

obecnie to trwa blisko 4 lata – m. in. zmniejsza szansę na powrót do rodziny lub adopcję,

EFS wspiera pracę z rodziną i pracę nad reintegracją (powrotem) dziecka, umożliwia 
intensyfikację tej pracy, 



Kierunki zmian - propozycje

Pełnomocnik dziecka

ustanowienie pełnomocnika dziecka, który wyjaśnia mu 
jego sytuację i reprezentuje jego interesy w czasie pobytu 

poza rodziną lub w rodzinie spokrewnionej, a 
jednocześnie nie jest zależny od żadnej ze stron, które 

mają wpływu na los dziecka 

EFS umożliwia testowanie i wdrażanie pełnomocnika 
dziecka



Kierunki zmian - propozycje

Wsparcie adopcji

zwiększenie szans na adopcję dzieci z niepełnosprawnością, 
dzieci starszych, licznych rodzeństw (m.in. adopcja 

dofinansowana/wspierana, urlop macierzyński przy adopcji)

EFS umożliwia wsparcie preadopcyjne (np. pogłębioną 
diagnostykę dzieci, przygotowanie rodzin) i postadopcyjne (np. 

turnusy diagnostyczne, rehabilitacyjne, wsparcie dla rodzin)



Kierunki zmian - propozycje

Wsparcie środowiskowe dla dzieci i rodzin 

rozbudowanie systemu wsparcia dzieci, młodzieży, 
młodych dorosłych oraz ich rodzin  (biologicznych, 

adopcyjnych, zastępczych) – więcej specjalistów, praca 
skoordynowana i multiprofesjonalna, nowe metody

EFS wspiera rozwój usług środowiskowych dla dzieci i 
rodzin, ułatwia współpracę specjalistów i wdrażanie 

nowych metod pracy, 



Kierunki zmian - propozycje
Zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych 

z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb dzieci (np. rodziny terapeutyczne, resocjalizacyjne, 
usamodzielniające itp.) oraz rozwój usług dla tych rodzin (m.in. możliwość przerwy 

wytchnieniowej, superwizji, rodziny wspierające)

EFS wspiera przygotowanie kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich 
rodzin, rozwój wsparcia wytchnieniowego i rodzin wspierających, zapewnia rozwój 

specjalistycznego wsparcia dla rodzinnych form pieczy ułatwiających sprawowanie opieki, 
umożliwia finansowanie superwizji i podnoszenie kompetencji, pozwala finansować kampanie 

świadomościowe i edukacyjne.



Kierunki zmian - propozycje
Wzmacnianie samodzielności 

wdrożenie rozwiązań i metod pracy lepiej przygotowujących 
osoby z pieczy zastępczej i instytucji całodobowych do 

samodzielności (m.in. wzmocnienie roli opiekuna/asystenta 
usamodzielnienia, upowszechnienie mieszkań treningowych, 
budowanie kręgów wsparcia, „usamodzielnienie na próbę”)

EFS wspiera rozwój dzieci przebywających w pieczy zastępczej i 
instytucjach całodobowych, wspiera procesy usamodzielnienia 

w tym kręgi wsparcia, mieszkania treningowe itp., wspiera 
kompetencje kadr 



Kierunki zmian - propozycje

Audyt dzieci w instytucjach całodobowych w różnych systemach

EFS może wspierać finansowanie audytów/przeglądu dzieci w 
instytucjach



Kierunki zmian - propozycje

Wykorzystanie zasobów instytucji całodobowych

rozbudowanie systemu wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin z 
wykorzystaniem zasobów obecnych instytucji całodobowych

(wykorzystanie kadr, kompetencji, infrastruktury)

EFS umożliwi instytucjom całodobowym uruchamianie usług rodzinnych i
środowiskowych, wspiera kadry tych instytucji, umożliwia adaptowanie

budynków/pomieszczeń do nowych celów



Kierunki zmian - propozycje

Podnoszenie kompetencji, doradztwo, superwizja, kształcenie -
tworzenie zachęt do kształcenia i pracy w zawodach pomocowych 

związanych ze wsparciem dzieci, młodzieży i rodzin (w tym asystentów 
rodzin, terapeutów itp.)

EFS wspiera kadry w ww. zakresie, dofinansowuje dodatki do 
wynagordzeń



Kierunki zmian - propozycje

Jeden ośrodek koordynacyjny w rządzie  

powstanie jednego ośrodka w rządzie odpowiedzialnego za 
koordynację wsparcia dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych



WSKAŹNIKI
Obszar Definicja 2019 2027 2035

HORYZONTALNY Instytucjonalizacja dzieci - odsetek dzieci i młodzieży w wieku
od 0 do 24 lat umieszczonych na stałe w miejscach opieki
całkowitej tj. w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej
(bez placówek typu rodzinnego), w domach pomocy społecznej, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-
opiekuńczych, stacjonarnych hospicjach i oddziałach med. 
paliatywnej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w liczbie dzieci i
młodzieży umieszczonych poza rodziną.

33% 26% 0

Priorytet I Działnie I.I  
Wsparcie spójności 
funkcjonowania rodzin i 
ochrony praw dzieci 

Odsetek liczby miejsc dla dzieci i młodzieży w 
specjalistycznych ośrodkach wsparcia dzieci i młodzieży lub
innych specjalistycznych placówkach w liczbie dzieci i młodzieży
w wieku od 0 do 18 lat. Do innych specjalistycznych placówek
zalicza się m.in.: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
ośrodki kuratorskie, szkoły oferujące specjalistyczne wsparcie
dla dzieci i młodzieży, placówki wsparcia dziennego oraz
organizacje pozarządowe świadczące specjalistyczne wsparcie.

bd 2% 5%



WSKAŹNIKI
Obszar Definicja 2019 2027 2035

Priorytet I Działnie I.I  
Wsparcie spójności 
funkcjonowania rodzin i 
ochrony praw dzieci 

Odsetek asystentów rodziny w liczbie dzieci w wieku 0-18 lata 
w Polsce

0,05% 0,12% 0,22%

Odsetek powiatów, które wdrożyły rozwiązanie w postaci 
przedstawiciela dziecka

0 20% 100%

Odsetek liczby rodzin wspierających do rodzin objętych 
pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych

0,8% 2% 5%

Odsetek planów pomocy dziecku i rodzinie powstałych w 
oparciu o zespoły multidyscyplinarne (co najmniej  z poziomu 
gminy i powiatu) w ogólnej liczbie wszystkich dzieci 
odseparowanych od rodziny (we wszystkich formach opieki 
długoterminowej)
PPDZiR/PZ+*100

0% 60% 100%

Odsetek planów pomocy dziecku i rodzinie powstałych w 
oparciu o zespoły multidyscyplinarne (co najmniej  z poziomu 
gminy i powiatu) wobec wszystkich dzieci zagrożonych 
separacją od rodziny

bd 60% 100%



WSKAŹNIKI
Obszar Definicja 2019 2027 2035

Prioryet I Działanie 
I.2. Piecza zastępcza

Udział dzieci w zawodowych rodzinnych formach pieczy zastępczej w 
liczbie wszystkich dzieci wymagających umieszczenia w zawodowych 
rodzinnych formach pieczy (ZRZ+((MOW+MOS)-
30%)+ZOL+ZOP+OHP+DPS)

20% 40% 100%

Przyrost liczby zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka - kumulatywnie od 2019 roku (powstałych w założonej 
perspektywie - rozwiązanych w w założonej perspektywie)

19 4920 11486

Udział specjalistycznych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej 
liczbie miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej (z wyłączeniem miejsc w 
rodzinach spokrewnionych)

bd 20% 45%

Priorytet IV Działanie 
IV.3. Placówki 
całodobowego 
pobytu dla dzieci i 
młodzieży 

Liczba dzieci przebywających w DPS w wieku od 0 do 24 lat bez 
względu na typ domu.

2168 70% (wartości 

bazowej)

0

Liczba dzieci i młodzieży przebywających długoterminowo w ZOL i 
innych placówkach systemu ochrony zdrowia w wieku od 0 do 24 lat

837 70% (wartości 

bazowej)

0

Odsetek istniejących w 2020 roku MOW i MOS przekształconych w 
specjalistyczne ośrodki wsparcia dzieci i  rodzin

0 20% 20%



WSKAŹNIKI
Obszar Definicja 2019 2027 2035

Priorytet II Działanie 
II.4. Wsparcie 
procesu 
usamodzielniania 
młodzieży 

Odsetek opiekunów regularnie moniturujących podopiecznych bd 60% 100%

Odsetek wychowanków, którzy w okresie do 3 lat od usamodzielnienia 
zamieszkują w lokalu do własnej dyspozycji lub wspomaganym 

bd 50% 100%

Odsetek wychowanków, którzy wcześnie kończą naukę w wieku 18-24 
lata

bd 10%

Odsetek pracujących wychowanków (z wyłączeniem kontynuujących 
naukę) w wieku od 18 do 59/64 lat w wychowankach ogółem

bd 60%

Odsetek wychowanków, którzy osiągnęli samodzielność finansową bd 90%



CZEŚĆ 3.

Finansowanie z EFS+ w zakresie wsparcia 
dzieci i rodzin z dziećmi



Kluczowe kierunki zmian a EFS w RPO

Zmiany systemowe tzn. takie, które wymagające zmiany 
prawa

Wsparcie wdrożenia zmian prawnych tzn. działania które są 
potrzebne żeby wdrożyć nowe prawo 

Wspieranie zmiany w obecnym systemie prawnym 
(zwiększanie skali usług rodzinnych i środowiskowych 
wspierających dzieci, młodzież, młodych dorosłych, rodziny)

EFS  w RPO



GRUPY DOCELOWE

1. Dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci z niepełnosprawnością 

2. Rodziny z dziećmi, w tym doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych lub 
kryzysów (np. choroba, zdarzenie losowe, śmierć, rozwód), 

3. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub 
prowadzącego placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz członkowie ich 
rodzin, a także kandydaci na rodziców adopcyjnych oraz członkowie ich rodzin

4. Kadry świadczące wsparcie na rzecz dzieci i rodzin oraz kadry zarządzające usługami na 
poziomie lokalnym

5. Otoczenie dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i rodzin potrzebujących wsparcia 



ZAKRES WSPARCIA (1/5):
1. Działania na rzecz poprawy jakości i dostępności usług wsparcia  rodziny w 

środowisku w tym m.in.:

 zwiększenie partycypacji rodzin i dzieci w procesie ich wspierania

 wdrożenie pełnomocnika dziecka

 asystentura rodzinna,

 poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje,

 rodziny wspierające,

 ośrodki oferujące wsparcie dzienne lub całodobowe: turnusowe i krótkookresowe 

o charakterze specjalistycznym (również mieszkania wspierające dla rodzin).



ZAKRES WSPARCIA (2/5):

2. Działania na rzecz poprawy jakości i dostępności usług wsparcia dzieci, młodzieży i 

młodych dorosłych służących wzmacnianiu ich kompetencji do pełnienia ról 

społecznych i budowania więzi z rodziną i innymi dorosłymi, również w dorosłym 

życiu (dotyczy dzieci w rodzinie, w instytucji całodobowych).

3. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

i inne rodzaje instytucji całodobowych, w tym poprzez wsparcie 

opiekunów/asystentów usamodzielniania, budowanie kręgów wsparcia, mieszkania 

wspomagane i „usamodzielniania na próbę”.



ZAKRES WSPARCIA (3/5):

4.  Wsparcie preadopcyjne i postadopcyjne 

5.  Działania na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej (w tym 

m.in. przygotowanie kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz ich rodzin, rozwój wsparcia wytchnieniowego i rodzin 

wspierających, zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla rodzinnych 

form pieczy ułatwiających sprawowanie opieki, superwizji i podnoszenia 

kompetencji, kampanii świadomościowych i edukacyjnych).



ZAKRES WSPARCIA (4/5):

6. Działania wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym w 

szczególności umożliwienie instytucjom całodobowym świadczenia

usług w formach rodzinnych lub środowiskowych, a także

podnoszenia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji kadr instytucji

całodobowych w kierunku realizacji usług rodzinnych lub

środowiskowych



ZAKRES WSPARCIA (5/5):

6. Podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr pracujących na rzecz dziecka i
rodziny

7. Kształcenie kadr na potrzeby pracy z dzieckiem i rodziną

8. Działania animacyjne i szkoleniowo-doradcze wspierające procesy
deinstytucjonalizacji, w tym wsparcie instytucji całodobowych w 
przygotowaniu wizji i planu przekształceń – działanie ROPS

9. Audyt pobytu dzieci w różnych systemach

10. Wspieranie współpracy różnych służb działających na rzecz dziecka i 
rodziny (m.in. Współpraca gmina, powiat, województwo)

11. Zwiększanie świadomości



BENEFICJENCI

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

2. podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe)

3. partnerstwa publiczno-społeczne

4. regionalne ośrodki polityki społecznej – w zakresie animacji, doradztwa, 
szkolenia kadr, towarzyszenia w zmianie

5. uczelnie wyższe – w zakresie kształcenia kadr



Linia demarkacyjna – dostosowanie do propozycji 
grupy  

• wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej instytucji całodobowych, 

w których przebywają dzieci m.in. poprzez  rozwój usług wspierających dzieci i 

młodzież, rodziny w środowisku, tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej, 

usługi wsparcia dla rodzin zastępczych oraz szkolenia kadr,

• usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, zarówno

przebywających w rodzinach, jak również w różnego rodzaju instytucjach 

całodobowych (np. ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp.)

• usługi dla rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze BEZ ZMIAN 



Linia demarkacyjna – dostosowanie do propozycji 
grupy 

• kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

i inne instytucje całodobowe,

• wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz 

innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe, BEZ ZMIAN 

• szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, BEZ ZMIAN 



• inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług w obszarze włączenia 

społecznego, BEZ ZMIAN  - PRZESTRZEŃ DO WIELU DZIAŁAŃ



Jak?  

• Projekt wspierający realizowany 
przez ROPS na rzecz lokalnych 
podmiotów

• Poziom krajowy czy regionalny? –
jeszcze nie jest rozstrzygnięte 

• Projekty na rzecz rodzin, dzieci i 
młodzieży realizowane przez 
lokalne podmioty lub ROPS

• Poziom regionalny 

• Projekty konkursowe i 
pozakonkursowe 
(pozakonkursowe również z 
możliwością partnerstwa także z 
NGO)



Jak? Oto jest pytanie… wciąż otwarte 

• Może doświadczenia PO KL i projektów systemowych OPS i PCPR ?

Tryb pozakonkursowy

Alokacja podzielona na JST

Umowy ramowe wieloletnie (7 lat) i wnioski o dofinansowane składane co kilka lat

• Może doświadczenia w rewitalizacji?

Plan rewitalizacji/plan deinstytucjonalizacji – podlegający ocenie i zawierający zestaw projektów,

podstawa do zawarcia porozumienia terytorialnego/umowy ramowej, 

podstawa do przyznania środków na zestaw projektów realizowanych przez różnych beneficjentów na 

danym terytorium

• Partnerstwo ponadlokalne z udziałem powiatów, gmin i ngo na danym terytorium (formuła terytorialna z 

obecnego okresu programowania)

• Inne pomysły?



MATERIAŁY DODATKOWE
(linki wklejamy teraz na czacie i po webinarium na www)

• Nagrania konferencji oraz webinarów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
https://www.youtube.com/results?search_query=koalicja+na+rzecz+rodzinnej+o
pieki+zastepczej

• Agnieszka Golczyńska-Grondas, Magdalena Błaszczyk ”Deinstytucjonalizacja
placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”

https://analizyspoleczne.pl/Document/badania2020/deinstytucjonalizacj

https://www.youtube.com/results?search_query=koalicja+na+rzecz+rodzinnej+opieki+zastepczej
https://www.youtube.com/results?search_query=koalicja+na+rzecz+rodzinnej+opieki+zastepczej


Projekt: "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 
2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizują:
Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS), 
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).


