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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.



Wszystkie propozycje zostały wypracowane przez grupę 
„dzieci, młodzież, rodzina” powołaną w lutym 2020 r. przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w celu 
wypracowania wkładu do strategii deinstytucjonalizacji

Grupa skupia ekspertów i ekspertki z sektora społecznego i 
samorządowego (głównie samorządy województw)



Kluczowe kierunki zmian a wsparcie EFS

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)

Zapoczątkowanie zmiany prawnej – pilotażowe wdrożenia

EFS i EFRR 
w RPO



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,  

• wsparcie otwierania się instytucji całodobowych w tych systemach na usługi 

rodzinne i środowiskowe, a docelowo przekształcanie do realizacji nowych 

rodzinnych lub środowiskowych funkcji)



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 i EFRR nie powinny wspierać tworzenia miejsc w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych do 14 dzieci (z wyłączeniem POW typu rodzinnego), regionalnych 

placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach i innych 
instytucji całodobowych



Wsparcie dzieci i młodzieży w 
instytucjach całodobowych –

tak

Tworzenie miejsc w instytucjach 
całodobowych –

nie



Wsparcie dzieci i młodzieży w rodzinie 
w formach środowiskowych –

tak

Rozbudowa oferty w formach dziennych również 
o ofertę dla rodziców –

tak



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

Instytucje 
całodobowe



Formy środowiskowe w odniesieniu do dzieci

• Moja definicja 

• To takie formy wsparcia, gdzie nie występuje długotrwałe rozdzielenie 
dziecka od rodziny i od społeczności, w której żyje (np. koleżanek i 
kolegów, przyjaciół, nauczycieli, sąsiadów), a więc mogą oferować 
usługi całodobowe, ale one powinny mieć charakter krótkookresowego 
pobytu (np. turnusy) 

• Gdzie wspierani mają głos i prawo wyboru 



Linia demarkacyjna – dostosowanie do propozycji 
grupy  ds. dzieci, młodzież, rodzina przy MRiPS

• 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 
grupy ds. dzieci, młodzież, rodzina przy MRiPS

• 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



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 (np. diagnozowanie dzieci 
pod względem zdrowotnym, turnusy rehabilitacyjne, wsparcie 
psychologiczne)

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 oraz 

indywidualizacji pracy z dzieckiem i rodziną



Docelowa zmiana funkcji i zadań instytucji 
całodobowych w perspektywie do 2035
• Ograniczyć dopływ dzieci i młodzieży do instytucji całodobowych, w tym dzieci najmłodszych –

rozwój usług rodzinnych i środowiskowych + moratorium na przyjmowanie dzieci do instytucji

• Zatrzymać przepływy dzieci między instytucjami całodobowymi np. 

placówka opiekuńczo-wychowawcza MOW

placówka opiekuńczo-wychowawcza  DPS

• Wesprzeć instytucje całodobowe w przygotowaniu do nowej funkcji i nowych zadań:

Proces – czas

Elastyczność – dopasowanie do zmieniających się potrzeb

Audyt/przegląd dzieci w różnych instytucjach całodobowych

Plan przekształceń oparty na diagnozie, modyfikowany w zależności od diagnozy 

Uruchamiać usługi środowiskowe – stopniowo 

Wygaszać lub zmieniać formułę usług całodobowych



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 – działałanie ROPS

10. Wspieranie współpracy różnych służb działających na rzecz dziecka i rodziny 

(m.in. współpraca gmina, powiat, województwo)

11. Zwiększanie świadomości nt. praw dzieci, potrzeby i idei DI



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



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

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

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

https://analizyspoleczne.pl/Document/badania2020/deinstytucjonaliz
acj

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


ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!



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).


