
UCHWALA Nr XXVI/371/20 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 26 SIERPNIA 2020r.

w sprawie przyj^cia zmian w „Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zast^pczej 
w Miescie Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019 - 2021”

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorzqdzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.920 ) oraz art. 180 pkt 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast^pczej 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
nast^puje:

§1

W „Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zast^pczej w Miescie Piotrkowie 
Trybunalskim na lata 2019 - 2021” stanowiqcym zat^cznik do Uchwaty nr VII/83/19 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyj^cia 
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast^pczej w Miescie Piotrkowie Trybunalskim 
na lata 2019 - 2021 przyjmuje si§ zmiany w brzmieniu stanowi^cym zat^cznik do 
niniejszej uchwaty.

§2

Wykonywanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj$cia.

A
CYRADY 

Marian Bhaszczyhski



Zaisjcznik do uchwaly Nr XXVI/371/20 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 sierpnia 2020r.

1) Punkt 4.1. oraz punkt 4.2. Programu otrzymuj^ brzmienie:

„4.1. Cel strategiczny Powiatowego Programu Pieczy Zast^pczej na lata 

2019-2021

Rozbudowywanie i wspieranie istniejqcego systemu pieczy zastqpczej, 

ze szczegolnym uwzglqdnieniem promocji rodzinnej pieczy zastqpczej oraz 

pozyskiwania srodkow flnansowych na rzecz profesjonalizacji pieczy zastqpczej.

Realizator: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Termin realizacji: okres obowiqzywania Programu - lata 2019/2021

Beneficjenci i Partnerzy programu:
Wszelkie cele i dzialania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego programu majq 

shizyc poprawie sytuacji rodzin zast^pczych i dzieci funkcjonujqcych w systemie pieczy 

zast^pczej (rodzinnej i instytucjonalnej).
Adresaci programu:

1. Rodziny zast^pcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe,
2. Rodzinny dom dziecka,
3. Usamodzielnieni wychowankowie rodzin zast^pczych i placowek opiekunczo - 

wychowawczych,
4. Placowki opiekunczo - wychowawcze.

Partnerzv programu:
1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej,
2. Urz^d Wojewodzki - Wydzial Zdrowia, Rodziny i Polityki Spotecznej,
3. Regionalne Centrum Polityki Spotecznej,
4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
5. Przedszkola iszkoty,
6. Sqdy Rodzinne, kuratorzy zawodowi i spoieczni,



7. Policja,

8. Shizba zdrowia,

9. Organizacje pozarzqdowe,

10. Lokalne media.

4.2. Cele szczegolowe/zadania/sposob realizacji/termin realizacji:

A.Rozwoj sytemu rodzinnej pieczy zast^pczej na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego

Zadanie 1. Podejmowanie dzialan propaguj^cych rodzinnq pieczy zast^pczq

Sposob realizacii:

• kampanie promocyjne,

• pozyskiwanie srodkow finansowych na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy 

zast^pczej.

Termin realizacii: 2019 - 2021

Zadanie 2. Prowadzenie kwalifikacji kandydatow na rodziny zast^pcze 

Sposob realizacii:

• kompleksowa diagnoza sytuacji kandydatow,

• badania psychologiczne w zakresie predyspozycji i motywacji do pelnienia 

funkcji rodziny zast^pczej.

Termin realizacii: 2019 - 2021

Zadanie 3. Zwi^kszenie liczby osob profesjonalnie przygotowanych do peinienia funkcji 

rodziny zast^pczej 

Sposob realizacii:

• kierowanie na szkolenia,

• rozwijanie sytemu szkolen i kursow przygotowuj^cych do pefnienia roli 

rodziny zast^pczej.

Termin realizacii: 2019 - 2021



Zadanie 4. Zawieranie umow z kandydatami do pelnienia funkcji zawodowej rodziny 

zast^pczej oraz prowadzenia rodzinnych domow dziecka 

Sposob realizacii:

• propagowanie rodzinnych form pieczy zastQpczej. 

Termin realizacji: 2019 - 2021

Zadanie 5. Prowadzenie rejestru osob zakwalifikowanych oraz pefniqcych funkcje 

rodziny zast^pczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzqcych rodzinne domy 

dziecka

Sposob realizacii:

• aktualizowanie rejestru.

Termin realizacii: 2019 - 2021 (dwa razy w danym roku kalendarzowym]

Zadanie 6. Podnoszenie kompetencji pracownikow 

Sposob realizacji:

• organizowanie specjalistycznych szkoleh dla pracownikow.

Termin realizacii: 2019 - 2021 (zgodnie z planem szkoleh na dany rok kalendarzowy]

B.Organizowanie wsparcia dla rodzin zast^pczych oraz dzieci umieszczonych 

w tych rodzinach

Zadanie 1. Podnoszenie kwalifikacji rodzicow zast^pczych 

Sposob realizacii:

• organizowanie warsztatow i szkoleh.

Termin realizacii: 2019 - 2021 (zgodnie z planem szkoleh na dany rok kalendarzowy)

Zadanie 2. Integracja srodowiska rodzinnej pieczy zast^pczej 

Sposob realizacii:

• organizowanie grup wsparcia,

• organizowanie obchodow dnia rodzicielstwa zast^pczego. 

Termin realizacji: 2019 - 2021



Zadanie 3. Zabezpieczenie srodkow na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania oraz innych swiadczen fakultatywnych (przewidzianych w ustawie]

Sposob realizacii:

• zabezpieczenie w budzecie Miasta srodkow na ten cel. 

Termin realizacii: 2019 - 2021

C.Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowankow pieczy zst^pczej

Zadanie 1. Wspieranie wychowankow w realizacji indywidualnych programow

usamodzielnienia

Sposob realizacii:

• przygotowywanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. 

Termin realizacii: 2019 - 2021

Zadanie 2. Poprawa sytuacji zyciowej oraz polepszenie funkcjonowania w srodowisku 

Sposob realizacii:

• wyplata swiadczen,

• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunkow mieszkaniowych,

• aktywizacja zawodowa.

Termin realizacii: 2019 - 2021

D.Powrot dziecka z pieczy zast^pczej do rodziny naturalnej

Zadanie 1. Wspoipraca koordynatora z pracownikiem socjalnym oraz asystentem 

rodziny biologicznej dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zast^pczej 
Sposob realizacii:

• podejmowanie wszelkich dziaiah zmierzaj^cych do uzyskania zakfadanych 

efektow.

Termin realizacii: 2019 - 2021

E.Prowadzenie placowek opiekunczo -wychowawczych

Zadanie 1. Prowadzenie placowek opiekunczo - wychowawczych



Sposob realizacii:

• wspolpraca w zakresie zabezpieczania miejsc w tych placowkach. 

Termin realizacii: 2019 - 2021

Zadanie 2. Proces deinstytucjonalizacji Domu Dziecka i Pogotowia Opiekunczego 

Sposob realizacii:

• osiqgni^cie standardow dotyczqcych liczby dzieci przebywajqcych 

w placowkach.

Termin realizacji: 2019 - 2020".

2] Punkt 4.3. zadanie E.l otrzymuje brzmienie:

A3. Zadanie El

Prowadzenie placowek opiekunczo - wychowawczych

• liczba miejsc,

• liczba placowek,

• liczba umieszczonych dzieci,

• wiek umieszczonych dzieci."

3) Punkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

„6.1. Monitoring realizacji programu

Monitoring realizacji programu opiera si$ na analizie wskaznikowej. Wskazniki 

realizacji zadah uj$te w priorytetach maj^ charakter jakosciowy i bezposrednio odnosz^ 

si$ do oczekiwanych efektdw zadah. Ich spetnienie b^dzie rownoznaczne z wypetnieniem 

dziatania, o ktorym mowa w priorytecie.

Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim b^dzie 

przedktadat Radzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim roczne sprawozdanie 

z realizacji Programu, ktore b^dzie stanowtto integralnq cz^sc corocznego sprawozdania 

z dziatalnosci Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.



Realizator: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Termin realizacii: okres obowiqzywania Programu - lata 2019/2021.

Narzqdzia ewaluacji: narz^dziami ewaluacji Programu b^d^ ankiety, wywiady 

srodowiskowe oraz biez^ce sprawozdania."

PRZEWQDNICZACY
RADfltHAIASTA

Marian Btaszczyhski


