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WPROWADZENIE 

Temat wspierania rodziny przez samorządy i organizacje pożytku publicznego wielokrotnie był już prezen-
towany w naszym Biuletynie - powrót do tej kwestii uzasadnia wprowadzenie 16 czerwca 2015 roku Uchwałą 
Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 744/48/15 Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastęp-
czej w Województwie Mazowieckim na lata 2015 – 2020, stanowiącego jeden z dokumentów wykonawczych 
do Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego. 

W obowiązującej obecnie Strategii Polityki Społecznej za obszary priorytetowe, na których samorząd woje-
wództwa planuje skupić swą bieżącą aktywność uznaje się: 

1. politykę rodzinną, 
2. politykę senioralną, 
3. politykę rozwoju usług i deinstytucjonalizacji, 
4. ekonomię społeczną. 

Program Wspierania Rodziny (...), o którym mowa w niniejszym numerze zawiera się w obszarze polityki 
rodzinnej lecz go nie wyczerpuje - dotyczy bowiem w szczególności kręgu rodzin, których problemy ujęte 
zostały w ustawie o tej samej nazwie a nie bogatego spektrum kwestii dzietności, aktywności i samodzielności 
rodzin.

Zgodnie z obowiązującym prawem - od roku 2012 wspieranie rodziny stało się obowiązkiem samorządów  
i ich partnerów wobec tych rodzin, w których zagrożone jest dobro dziecka, gdzie występują problemy opie-
kuńcze, wychowawcze, gdzie w przypadkach bezradności rodzicielskiej - poprzez poszukiwanie alternatyw-
nych form pieczy zastępczej i przysposobienie - niezbędna jest ochrona i wsparcie macierzyństwa, wielodziet-
ności, czy samotnego rodzicielstwa. 

Do opracowania programów kierowanych do tych rodzin - stosownie do kompetencji zobowiązane są 
wszystkie samorządy: gminy - w zakresie wspierania rodzin, aby dzięki usługom asystentów zachowały swe 
funkcje wynikające ze sprawowania władzy rodzicielskiej, powiaty - w zakresie tworzenia systemu pieczy 
zastępczej i promocji tej idei oraz województwa - w zakresie wytyczenia kierunków rozwoju usług wspierają-
cych rodziny z dziećmi oraz kształtu i charakteru systemu pieczy zastępczej w regionie.

Jeżeli uzyskanie wsparcia jest uprawnieniem rodziny wychowującej dzieci to w Programie chodzi nam  
o zaszczepienie takiego sposobu działania samorządów, organizacji i instytucji dzięki któremu poprzez rozwój 
usług realizowana będzie przede wszystkim funkcja prewencyjna -zapobiegająca oddzieleniu dzieci od rodzi-
ców (asystent rodziny, rodzina pomocowa, poradnictwo, interwencja – tylko gdy jest konieczna, usługi placó-
wek wsparcia dziennego).

Chcielibyśmy, aby Czytelnicy naszego Biuletynu zechcieli zwrócić też uwagę na wskazane w Programie 
obszary i priorytety w podejściu do wspierania rodziny, ważne też w działaniach lokalnych - takie jak: rodzina  
i zachowanie jej trwałości, wspieranie rodziny aktywnymi metodami, piecza zastępcza tylko czasowo, promo-
cja idei adopcji jako rodzicielstwa i trwałego rozwiązania dla dobra dzieci z uregulowaną sytuacją prawną,  
a także doskonalenie programów usamodzielniania młodzieży.

Efektem docelowym działań zasygnalizowanych w Programie powinno być przede wszystkim przywrócenie 
lub utrzymanie samodzielności rodzin z dziećmi (wsparcie rodziny) oraz adekwatny, elastyczny, trafny i odpo-
wiedni względem zmieniających się potrzeb każdej lokalnej społeczności system pieczy zastępczej.

Przy okazji dialogu na łamach naszego Biuletynu – w imieniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
raz jeszcze dziękujemy wszystkim Osobom i Instytucjom za wsparcie przy opracowaniu Programu, zapraszamy 
również do jego współrealizacji, bieżącej weryfikacji celów i działań - służących dalszej poprawie sytuacji rodzin 
z dziećmi na Mazowszu.

Lidia Ułanowska
Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej ds. Dziecka i Rodziny
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Rozdział 1 

1.1. Zadania samorządu w zakresie wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Zadania samorządu województwa
W świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań własnych samorządu 
województwa należą: 

1. Prowadzenie interwencyjnych ośrodków pre-
adopcyjnych i regionalnych placówek opie-
kuńczo-terapeutycznych.

2. Opracowywanie programów dotyczących 
wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, będących integralną częścią 
strategii rozwoju województwa.

3. Promowanie nowych rozwiązań w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej.

4. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finanso-
wych z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich 
właściwemu wojewodzie, w wersji elektro-
nicznej, z zastosowaniem systemu teleinfor-
matycznego.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządo-
wej realizowanych przez samorząd województwa należą:

1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków 
adopcyjnych.

2. Realizacja zadań wynikających z rządowego 
programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej.

Za uzasadnienie zmian w organizacji adopcji 
(zadanie zlecone samorządowi województwa przez 
administrację rządową; do roku 2012 było to zada-
nie własne powiatu) ustawodawca przyjął w szcze-
gólności: 

a. polepszenie monitorowania przebiegu pro-
cedur przysposobienia,

b. zwiększenie dostępności i równomierne usy-
tuowanie ośrodków adopcyjnych, 

c. wzmocnienie możliwości przeprowadzania 
adopcji bez rejonizacji, 

d. oddzielenie zadań adopcji od problematyki 
rodzicielstwa zastępczego, 

e. umożliwienie pełnej kontroli skuteczności  
i efektywności działań ośrodków adopcyj-
nych, sprawniejsze przeprowadzanie proce-
dur adopcyjnych,

f. poprawa współpracy pomiędzy instytucjami 
pieczy zastępczej, a ośrodkami adopcyjnymi, 

g. skrócenie poszukiwania kandydatów na 
rodziny adopcyjne dla dzieci z uregulowaną 
sytuacją prawną.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w województwach wykonują 

Rysunek 1. Podział zadań pomiędzy poszczególne szczeble samorządu  – wspieranie rodzin/piecza zastępcza/adopcja

Źródło: opracowanie własne.
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zastępcza), placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 

(instytucjonalna piecza 
zastępcza) usamodzielnienia 

wychowanków pieczy 
zastępczej
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placówka opiekuńczo-
terapeutyczna, interwencyjny
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1.2. Diagnoza wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej  
na Mazowszu

(tekst jednolity  Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim  
na lata 2015-2020)

1.2.1. Założenia programu, definicje 
pojęć kluczowych

Podstawowym celem działań projektowanych  
w Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej (PWRiSPZ) jest przywrócenie lub/i utrzy-
manie samodzielności rodziny (jako grupy) oraz 
poszczególnych jednostek - jej członków. 

W odniesieniu do osób (adresatów działań), przy-
jęta w Programie definicja samodzielności opiera się 
na założeniu współzależności jednostek w rodzinie; 
natomiast w odniesieniu do instytucji polityki spo-
łecznej – zasadza się na uznaniu wydatków społecz-
nych jako inwestycji społecznych. Innymi słowy, nie-
rozwiązane problemy społeczne przynoszą szkody,  
w tym finansowe, które można oszacować. Kalkulacja 
kosztów niepodejmowania przez samorządy działań 
profilaktycznych, przetestowana została w ramach 
innowacyjnego projektu pod nazwą „Kalkulator Kosz-
tów Zaniechania” (KKZ), zakończonego przez MCPS  
w roku 2014.

W KKZ zdefiniowano samodzielność jednostki jako: 
(1) stan niezależności życiowej, (2) cechę osobowości, 
(3) aktywność jednostki polegającą na: podejmowa-
niu zadań, ich realizacji, kontroli ich przebiegu oraz 
skutków, bez udziału i ingerencji osób trzecich;  

w każdej sytuacji w różnych sferach życia osoba 
samodzielna jest w stanie sama sobie radzić (rozwią-
zywać problemy i zaspokajać potrzeby życiowe), 
modyfikować sytuacje, a nawet kreować nowe, które 
pozwolą jej na optymalną samorealizację. 

We wskazanym projekcie przyjęto perspektywę 
cyklu życia człowieka – w zależności od fazy życia 
zakres samodzielności jednostki zwiększa się w okre-
ślonych obszarach(ze względu na możliwość podej-
mowania decyzji, wpływu na przebieg spraw, kontroli 
rzeczy) lub spada (np. ze względu na spadek samo-
dzielności fizycznej, stany chorobowe, spiętrzenie 
sytuacji trudnych). Wystąpienie problemu, pojawie-
nie się deficytu lub przeszkody, powoduje spadek 
samodzielności i generuje potrzebę wsparcia od osób 
trzecich lub instytucji. Założono też, że po zaspokoje-
niu potrzeby, rozwiązaniu problemu, jednostka wraca 
do stanu samodzielności. 

Ta perspektywa została rozszerzona dla potrzeb 
PWRiSPZ, gdyż w KKZ „samodzielność” określa głów-
nie relację jednostka – instytucja (lub w odniesieniu 
do „ludzi instytucji”)1. 

Za uzasadnieniem zmiany definicji samodzielności 
w PWRiSPZ przemawia przede wszystkim fakt,  
że autonomia działania i niezależność jednostek  
w relacjach międzyludzkich jest rzadziej spotykana. 

1
1 „Ludzie instytucji” definiowani są jako przedstawiciele służb społecznych w rolach zawodowych, reprezentujący interesy i zasady przyjęte w instytucjach,  

w których pracują.

regionalne ośrodki polityki społecznej. W wojewódz-
twie mazowieckim rolę tę pełni Mazowieckie Cen-
trum Polityki Społecznej w Warszawie z siedzibą  
przy ul. Nowogrodzkiej 62a, w którego strukturze  
od 1 stycznia 2012 roku powołany został Wojewódzki 
Ośrodek Adopcyjny (działający od lipca 2013 roku 
przy ul. Nowy Zjazd 1 - zmiana siedziby), z pięcioma 
oddziałami zamiejscowymi w: Ciechanowie, Ostro-
łęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Dodatkowo ośrodki 
adopcyjne prowadzone są przez organizacje pozarzą-
dowe i kościelne osoby prawne (Towarzystwo Przyja-

ciół Dzieci, Caritas Diecezji Radomskiej, Diecezję War-
szawsko-Praską - łącznie 4 ośrodki) z bogatym, 
potwierdzonym doświadczeniem w tej dziedzinie.  
Na Mazowszu w Otwocku funkcjonuje Interwencyjny 
Ośrodek Preadopcyjny, prowadzony przez Fundację 
Rodzin Adopcyjnych. Zorganizowanie regionalnej 
placówki opiekuńczo-terapeutycznej stanowi jedno  
z bieżących wyzwań, stojących przed samorządem 
województwa w najbliższym czasie – zadanie to może 
być powierzone do realizacji organizacjom pozarzą-
dowym w formie zlecenia.
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Tabela 2. Składowe/etapy pomocniczego wsparcia z uwzględnieniem szybkości interwencji i czasu trwania działania pomocowego

Źródło: Tabela opracowana przez autorkę tekstu (MR) do publikacji M. Racław, D. Trawkowska, Samotne rodzicielstwo–między  
diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013, s.86, zmodyfikowana na potrzeby PWRiSPZ.

Składowe/etapyzasady pomocniczości
Zbyt szybka interwencja/zbyt krótkiedziałanie  

ze strony instytucji
Zbyt późna interwencja/zbyt długie działanie  

ze stronyinstytucji

Zakaz odbierania
ryzyko pogłębienia się problemów (bierność, 
rozbicie) i przyszłego uzależnienia od wsparcia 
– odroczone usamodzielnienie

trudne usamodzielnienie

Nakaz towarzyszenia uzależnienie trudne usamodzielnienie

Nakaz redukcji brak usamodzielnienia uzależnienie od wsparcia

Zatem w Programie definicja samodzielności 
uwzględnia aspekt naturalnej współzależności ludzi, 
nie tylko w kontekście pojawiania się skutków 
ubocznych (często nieplanowanych) jednostkowych 
przedsięwzięć (np. pojawienie się nawet oczekiwa-
nego dziecka może wywołać kryzys relacji małżeń-
skich), ale również ze względu na fakt, że realizacja 
wielu potrzeb i konieczność rozwiązywania licznych 
problemów w rodzinie jest warunkowana kooperacją 
z innymi (por. kwestię aktywności zawodowej rodzi-
ców w sytuacji braku infrastruktury opiekuńczej dla 
dzieci i uzależnienie tej aktywności od opieki krew-
nych czy sąsiadów). Zależność od innych (w określo-
nych sferach) jest po prostu niezbędna do osiągnięcia 
niezależności w innych obszarach. 

Samodzielność w odniesieniu do rodzin uwzględ-
nia kontekst grupowy i sieć powiązań społecznych 
pomiędzy jednostkami. Rodzina to przecież więcej 
niż zbiór samodzielnych jednostek; jej członkowie 
muszą ze sobą kooperować dla osiągnięcia celów 
własnych i grupowych. Dlatego w Programie samo-
dzielność rodziny oznaczać będzie nie bezwzględną 
niezależność, a relatywne ujęcie – to nie samowystar-
czalność, lecz umiejętność wykorzystywania praw 
przysługujących członkom rodzin (co nie oznacza 
roszczeniowości), przy jednoczesnym dążeniu do 
wypełniania przez jej członków ciążących na nich 
obowiązków. Tak rozumiana samodzielność – zgod-
nie z przytoczonym powyżej pojmowaniem zjawisk – 
łączy się ze sprawstwem, zdolnością działania, wywie-
rania wpływu na otaczającą rzeczywistość, przy 
wykorzystaniu otoczenia społecznego i instytucjonal-
nego. 

Samodzielność jednostek jest wartością samą  
w sobie i celem do osiągnięcia w wymiarze jednost-
kowym i społecznym. Jako cel z zakresu polityki  
społecznej, wymaga odpowiedniego planowania  

i programowania. W wypadku działań z zakresu 
współczesnej pomocy i integracji społecznej,  
to konieczność zrównoważenia działań profilaktycz-
nych, interwencyjnych i aktywizacyjnych, skierowa-
nych do rodzin potrzebujących pomocy. 

Granice wsparcia i metody jego pomagania określa 
zasada pomocniczości, która jest zasadą ustrojową, 
zapisaną w Konstytucji RP. Zasada subsydiarności, jako 
zasada ustrojowa, była już wielokrotnie omawiana  
w publikacjach z zakresu prawa i polityki społecznej. 
Na potrzeby rozważań z zakresu polityki rodzinnej,  
M. Andrzejewski zwraca uwagę na trzy zasadnicze jej 
komponenty (w ujęciu autora „postulaty”)2. Są to: zakaz 
odbierania zadań(nie powinno się wyręczać grup niż-
szych z przypisanych im naturalnych zadań), nakaz 
subsydiarnego towarzyszenia (pomocy instytucji 
publicznej w sytuacji, kiedy grupa niższa sobie nie 
radzi) i nakaz subsydiarnej redukcji (wycofanie działań 
publicznych po usamodzielnieniu grupy niższej). 

Te komponenty pomocniczości można potrakto-
wać jako składowe i etapy procesu pomocniczego 
wsparcia, które – aby zakończyło się sukcesem – 
powinno przejść (o ile to możliwe i zasadne) przez 
wszystkie wyróżnione fazy w tempie oraz w formach  
i skali pomocy dostosowanych do sytuacji rodziny –  
z uwzględnieniem możliwości, zasobów i potencja-
łów jej członków. 

Może się jednak zdarzyć, że zasada pomocniczości 
zostanie zredukowana do tylko jednego komponentu 
lub określony etap zostanie zbyt szybko przerwany 
albo niepotrzebnie wydłużony (patrz: tabela poniżej). 

Wówczas niedokończone lub nadmiernie rozcią-
gnięte w czasie czynności pomocowe mogą prowa-
dzić do trudności w usamodzielnieniu członków 
rodzin, mogą rozbijać rodziny, prowadzić do pasyw-
ności beneficjentów i uzależniać ich od wsparcia 
innych.

1

2 Por. M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (Dziecko – Rodzina – Państwo), Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2003.
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1 

3 O konsekwencjach wdrażania redukcjonistycznej wizji decentralizacji – zob. uwagi w cz. „Podsumowanie i rekomendacje”.

Tabela 3. Wspieranie rodzin – zadania instytucji.

Źródło: opracowanie własne.

Nazwa Podmiotu Rodzaj działań

ROPS
Działania diagnostyczne, planistyczne i strategiczne, monitoring potrzeb lokalnych i instytucjonalnych, 
mobilizowanie do działań lokalnych podmiotów, przygotowywanie modelowych rozwiązań, 
upowszechnianie dobrych praktyk, wspieranie matek przez ośrodki adopcyjne.

PCPR

Usamodzielnianie, pomoc materialna, finansowa i usługowa, zwłaszcza dla młodych matek – wychowanek 
pieczy zastępczej oraz rodzin z osobami niepełnosprawnymi (zwłaszcza dziećmi), rodzin imigranckich, 
zwłaszcza uchodźców; zawiązywanie partnerstw do działań pomocowych, interwencja kryzysowa, piecza 
zastępcza.

OPS

Pomoc materialna, finansowa i usługowa, zwłaszcza dla: kobiet w ciąży, młodych matek (w tym matek 
nastoletnich), rodzin z osobami niepełnosprawnymi (zwłaszcza dziećmi), rodzin wielodzietnych,  
rodzin ze specjalnymi potrzebami; prowadzenie placówek i domów samotnej matki; praca socjalna z rodziną, 
praca środowiskowa (w tym animowanie działań w środowisku lokalnym).

Instytucje lokalne Placówki opieki – wsparcie w zakresie opieki i wychowania; placówki oświatowe– edukacja dzieci,  
wsparcie rodziców; poradnie psychologiczne – wsparcie rodziców.

Organizacje pozarządowe
Specjalne programy kierowane do rodzin w potrzebie, kobiet w ciąży, samotnych matek, zwłaszcza 
nastoletnich; wsparcie rodziców w procesie wychowawczym; prowadzenie placówek dla matek i dzieci; 
działania usługowe na rzecz rodzin, m.in. organizacja czasu wolnego.

Środowisko lokalne Działania samopomocowe, sąsiedzkie, parafialne i inne.

1.2.2. Konieczność ingerencji instytu-
cji w życie rodziny ze względu 
na wybrane typy problemów

Usamodzielnienie rodziny i jej członków wymaga 
kompleksowych działań w różnych obszarach, podej-
mowanych w ramach centralnych i samorządowych 
zadań. W niniejszym Programie skoncentrowano się 
na trzech kwestiach, generujących potrzebę ingeren-
cji w życie rodzinne i potrzebę wsparcia: 

1. ochronie macierzyństwa i wielodzietności,
2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wycho-

wawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego oraz 

3. sieroctwie.
Jako zadania – problemy te należą do pomocy spo-

łecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej. Warto jednak podkreślić, że są to ryzyka 
wzajemnie powiązane: nieskuteczne działania osób  
i instytucji w dwóch pierwszych obszarach prowadzą 
do sytuacji sieroctwa, zaś źle rozwiązany problem 
opieki zastępczej generuje potrzebę ochrony macie-
rzyństwa czy pogłębia bezradność rodzin. 

Jednocześnie zadania przypisane do wskazanych 
problemów są ulokowane w gminie (bezradność, 
ochrona macierzyństwa i wielodzietności) i w powiecie. 

Działania w tych obszarach podejmują też organiza-
cje pozarządowe oraz społeczności lokalne (w ramach 
niesformalizowanych działań oddolnych, np. pomoc 
sąsiedzka, inicjatywy parafialne, ruchy samopomo-
cowe, wsparcie rodzinne i inne związane z organizowa-
niem się społeczności lokalnej – grupy terytorialne). 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, propa-
gowanymi od 2009 roku, realizacja celu głównego,  
tj. podtrzymanie lub doprowadzenie do samodziel-
ności rodziny(i jej członków), powinna odpowiadać 
strategii deinstytucjonalizacji, która oznacza nie tylko 
rozwój innych niż placówki form pieczy zastępczej, 
ale przede wszystkim działania prewencyjne, 
powstrzymujące proces degradacji i rozpadu rodziny, 
podejmowane przez organizacje publiczne i niepu-
bliczne. Nie można więc osiągnąć postawionego celu 
bez wyszukiwania partnerów w środowiskach lokal-
nych i tworzeniu sieci współpracy. 

Deinstytucjonalizacji nie należy jednak pojmować 
redukcjonistycznie: to nie jest kwestia likwidacji usług 
placówek zamkniętych i powrotu ich beneficjentów 
do społeczności, ale kwestia zabezpieczenia ich 
potrzeb – o ile można – w środowisku (przy czym 
powrót do środowiska nie zawsze jest tożsamy  
z dobrem klienta)3. Dlatego też praca socjalna powinna 
obejmować nie tylko pracę z indywidualnym przypad-
kiem, pracę (socjalną) z rodziną, ale również pracę  
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środowiskową, która dzięki działaniom naprawczym 
oraz aktywizującym w otoczeniu rodzin, pomoże efek-
tywniej realizować cele Programu.

Ochrona macierzyństwa i wielodzietność:
W Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Mazowieckiego za rekomendowany cel główny  
w tym obszarze, przyjmuje się rozwój mechanizmów 
wspierania rodziny i ochrony macierzyństwa, a cele 
szczegółowe to:

1. Wzmocnienie wielosektorowych działań na 
rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

2. Wspieranie rozwiązań ułatwiających godze-
nie aktywności zawodowej z rolą rodzica.

Godzenie obowiązków domowych i zawodowych 
jest kluczowe dla samodzielności rodziny. Dochody  
z pracy najemnej stanowią trzon tzw. dochodu spo-
łecznego we współczesnych społeczeństwach. 
Mazowsze jest regionem, w którym stopa bezrobocia 
jest jedną z najniższych w kraju, np. 10,1% na koniec 
sierpnia 2014 r.4 Region jest zróżnicowany ze względu 
na dostępność pracy – w podregionie radomskim 
stopa bezrobocia wynosiła w badanym okresie 22,3% 
(Radom – 21,2%), zaś dla m.st. Warszawa – 4,6%.

Zdolność do podjęcia i utrzymania pracy warunko-
wana jest m.in. dostępnością do alternatywnych, 
względem rodzicielskiej, form opieki nad małym 
dzieckiem do lat 3. 

Na Mazowszu wzrasta liczba placówek, które ofe-
rują taką usługę. Województwo mazowieckie przo-
dowało w 2012 r. jako region posiadający największa 
liczbę instytucji opieki nad dzieckiem w wieku  
do 3 lat, jednak wskaźnik dostępności miejsc loko-
wał je na 3. pozycji (ok. 50 miejsc na 1 tys. dzieci  
w wieku 0-2 lata). Odsetek dzieci w wieku do 3 lat 
objętych instytucjonalną opieką jest wyższy niż 
średnia dla Polski, plasuje województwo mazowiec-
kie na 5 miejscu (Mazowsze – 4,2; najwyższy odsetek 
opolskie – 7,2). 

Dane GUS wskazują, że poziom korzystania ze 
świadczeń pomocy społecznej jest w Polsce zróżnico-
wany terytorialnie. O wiele częściej tego typu wsparcie  

otrzymują mieszkańcy wsi i małych miasteczek niż 
dużych miast czy aglomeracji, w tym gospodarstwa 
domowe z dziećmi na utrzymaniu. Mazowsze jest 
regionem z niskim udziałem (ale nie najniższym – tu 
przoduje Śląsk) osób korzystających z pomocy spo-
łecznej w ogólnej liczbie mieszkańców i regionem  
o najwyższym poziomie życia5. Region ten cechuje 
też relatywnie niski udział gospodarstw domowych  
z dziećmi – beneficjentów pomocy społecznej  
w ogólnej liczbie gospodarstw domowych posiadają-
cych dzieci. 

W 2011 r. najczęściej ze wsparcia korzystały rodziny 
małodzietne – stanowiły one 70,5% gospodarstw 
domowych z dziećmi, korzystających z pomocy spo-
łecznej (36,5%– rodziny z 2. dzieci)6. Rodziny z 3. i wię-
cej dzieci to 29,5%. 

Generalnie, w województwie mazowieckim, wskaź-
niki częstości korzystania przez dzieci z pomocy spo-
łecznej były nieco niższe niż dla Polski – w miastach  
w 2011 r. niecałe 9% dzieci było beneficjentami 
pomocy społecznej (Polska11,4%), na wsiach 20,7% 
(Polska– 21%). Natomiast zgodnie z danymi opraco-
wanymi na podstawie informacji MPiPS za lata 2007-
20127 wzrasta w regionie liczba osób i rodzin, które 
potrzebują wsparcia z tytułu ochrony macierzyństwa, 
w tym wielodzietności. Również na terenach wiej-
skich notuje się wzrastające liczby beneficjentów roż-
nych form wsparcia. 

Zaznaczyć przy tym trzeba, że ze względu na 
toczące się zmiany demograficzne(spadek liczby uro-
dzeń i dzietności rodzin) rodziny wielodzietne objęte 
pomocą stanowiły 7% ogółu rodzin, korzystających 
ze wsparcia. Dominują rodziny małodzietne. 

M.st. Warszawa i Radom oraz powiaty ziemskie:  
siedlecki i płocki to obszary o najwyższych wskaźni-
kach występowania potrzeb w obszarze ochrony 
macierzyństwa, w tym z tytułu wielodzietności  
(w mieście Płock odnotowano najniższe wskaźniki). 
Subregion radomski został zakwalifikowany nato-
miast jako region o najwyższym wskaźniku zagroże-
nia w obszarze potrzeb z zakresu ochrony macierzyń-
stwa, w tym wielodzietności.

1 
4 Dane za: Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów – stan na koniec sierpnia 2014 r., GUS, http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/praca-wynagrodzenia/bezrobocie-stopa-bezrobocia/bezrobotni-oraz-stopa-bezrobocia-wg-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-na
-koniec-sierpnia-2014-r-,2,23.html [ dostęp: 20.09.2014].

5 Oczywiście ten korzystny obraz wynika z oddziaływania Warszawy na region. Por. dane w Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2012 
r., GUS i US w Krakowie, Kraków 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/beneficjenci-pomocy-spolecznej-i
-swiadczen-rodzinnych-w-2012-r-,6,3.html [dostęp 18:09.2014]

6 Por. dane w Dzieci korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Polsce w 2011 r., GUS i US w Krakowie, Kraków 2013, http://stat.gov.pl/obszary–tema-
tyczne/warunki–zycia/ubostwo–opieka społeczna /dzieci. korzystajace–ze–swiadczen–pomocy–spolecznej–w–polsce–w–2011–r–,11,1.html [dostęp 
20.09.2014].

7 Dane pochodzą z dokumentu Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego.
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Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Mazowieckiego za rekomendowany cel główny 
przyjmuje się – wsparcie rodziców i opiekunów praw-
nych w sprawach opiekuńczo–wychowawczych. Cele 
szczegółowe to:

1. Zwiększenie roli działań profilaktycznych  
i aktywnych form pomocy dziecku i rodzinie.

2. Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dziecka  
i rodziny oraz wzmocnienie wielosektorowych 
działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Według danych zawartych w Strategii Polityki Spo-
łecznej Województwa Mazowieckiego bezradność  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz pro-
wadzenia gospodarstwa domowego jest piątą przy-
czyną korzystania z usług i świadczeń pomocy spo-
łecznej na Mazowszu, przy czym bardzo często jest 
ona składową tzw. wieloproblemowości rodzin (kon-
glomerat trudności w funkcjonowaniu rodzin).

Według analiz zawartych w cytowanej Strategii, 
liczba rodzin i osób w rodzinach, korzystających ze 
wsparcia ze względu na występowanie bezradności, 
zmalała w przedziale 2007-2012 – w 2012 r. wsparcia  
z tego tytułu skorzystało 29683 rodziny (to jest 66%  
z roku 2007) i 10 7157 (tj. 64% z roku 2007). Ten duży 
spadek (o ponad 40 pkt. proc.) liczby beneficjentów nie 
został wyjaśniony. Nie można go przypisać pozytyw-
nym efektom wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny  
i system pieczy zastępczej. W 2013 r. tj. po ponad roku 
od wejścia w życia przepisów ustawy, ujawniły się 
raczej zmiany organizacyjne niż społeczne.

Z informacji uzyskanych w badaniu asystentów 
MCPS (2013) wynika, że głównymi potrzebami rodzin, 
będących w kontakcie z asystentami jest deficyt 
wsparcia w rozwiązaniu problemów wychowaw-
czych, psychologicznych i pomoc w zdobyciu umie-
jętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Jest 
to kompleks problemów współdefiniujących bezrad-
ność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego. Z kolei z danych 
opracowanych przez MCPS (2012-2013) wynika,  
że bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych jest drugą przyczyną umieszczeń 
dzieci w mazowieckich placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych. Prawie 30% dzieci (564 z 1999 prze-
bywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej) 
umieszczonych było z tego powodu. W powiązaniu  

z uzależnieniem opiekunów bezradność rodziców 
jest przyczyną 77% umieszczeń.

W podziale gminnym najwięcej potrzebujących  
w omawianym zakresie odnotowano w 2012 r.  
w Warszawie (efekt skali), w gminach powiatu ostrołęc-
kiego i radomskiego; w podziale powiatowym: w powie-
cie mińskim i mieście Radom. Wskaźnik zagrożenia bez-
radnością odnotowywał w 2012 r. wysokie wartości  
w subregionach: warszawskim, płockim i radomskim. 

Sieroctwo
W Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazo-

wieckiego za rekomendowany cel główny przyjmuje 
się rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad 
dzieckiem, żyjącym bez rodziców naturalnych. 

Cele szczegółowe to:
1. Rozwój systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem 
asystenta rodziny.

2. Rozwój programów wsparcia i usamodziel-
nienia młodzieży opuszczającej placówki 
opiekuńczo-wychowawcze.

Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzi-
cielskiej jest sprawowana w naszym kraju systemowo 
w ramach zespołu osób, instytucji i działań mających 
zapewnić potrzebującemu dziecko czasową opiekę  
i wychowanie. Za sieroty (naturalne i społeczne) 
uważa się dzieci, które straciły rodziców z powodu ich 
śmierci, nie mają z nimi kontaktu choć rodzice żyją, 
ale nie sprawują opieki, nie wiadome jest miejsce ich 
pobytu lub rodzice żyją, ale zaniedbują dzieci do tego 
stopnia, że sąd odebrał im władzę rodzicielską.

Z danych prezentowanych w Strategii Polityki  
Społecznej wynika, że liczba rodzin i osób w rodzi-
nach objętych wsparciem z tytułu sieroctwa w latach 
2007-2012 maleje. Województwo mazowieckie 
cechuje duża liczba rodzin zastępczych (w skali Polski 
– drugie miejsce) oraz największa liczba placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (1 miejsce) – tabela 
poniżej. Jednak w podziałach na podregiony widać, 
że dominuje m. st. Warszawa oraz jej okolice  
(np. dotyczy to liczby rodzin i umieszczonych dzieci). 

Jednocześnie na wsiach Mazowsza odnotowuje się 
o wiele mniejsze wyniki umieszczeń, zwłaszcza w for-
mach rodzinnych. W porównywanym okresie, całko-
wita liczba rodzin zastępczych wszystkich typów, 
funkcjonujących w 2013 roku w regionie, wynosiła 
42828.

1 
8 Dane dotyczące pieczy zastępczej – o ile nie zaznaczono inaczej – na podstawie informacji w: Opracowanie wybranych zagadnień na podstawie danych 

uzyskanych ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywanych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez gminę i powiat 
za okres od lipca do 31 grudnia w latach 2012 i 2013, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Warszawa 2014.
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1.2.3. Charakterystyka instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej  
w województwie mazowieckim

W roku 2013 na terenie województwa mazowiec-
kiego funkcjonowały 82 placówki opiekuńczo- 
wychowawcze. Z 13 (w roku 2012) do 10 zmalała 
liczba placówek typu interwencyjnego i pojawiła się 
placówka specjalistyczno-terapeutyczna.

W roku 2013 odnotowano nieznaczny, tj. 2% spa-
dek liczby miejsc w placówkach. W stosunku do roku 
2012 r. było ich łącznie 1895. 

Wskutek likwidacji w roku 2013 trzech placówek 
posiadających miejsca typu interwencyjnego zmalała 
ich liczba z 258 w roku 2012 do 149 w roku 2013 (spa-
dek o 42%). 

Koszty utrzymania placówek ponoszą nie tylko 
samorządy powiatowe – zgodnie z zapisami ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
w wydatkach partycypują gminy, na terenie których 
mieszkało dziecko przed umieszczeniem w opiece 
zastępczej. W związku z tym, rosną wydatki gmin 
pokrywających koszty umieszczeń. W roku 2012 
wyniosły one 342 640 zł, natomiast w roku 2013 wzro-
sły do wysokości 1 726 403 zł. 

W 2013 roku w placówkach regionu przebywało 
1999 dzieci. Jak wcześniej zaznaczono, głównymi 
przyczynami pobytu dzieci w placówkach jest bez-
radność rodziców i ich uzależnienia (łącznie 77% 
przypadków). W stosunku do 2012 r. odnotowano 
wzrost liczby wychowanków umieszczonych w pla-
cówkach z powodu przemocy w domu (145 osób). 
Spada liczba umieszczeń powodowanych ubóstwem 
(o 50%) i złymi warunkami lokalowymi (o 42%),  
jak również sieroctwem biologicznym i półsieroctwem. 

Dzieci i młodzież przebywają w placówkach sto-
sunkowo długo – w 2013 r. wychowankowie, którzy 
przebywali w pieczy zastępczej powyżej 3 lat stano-
wili 35% ogółu dzieci umieszczonych w placówkach. 
Od roku do dwóch lat przebywało 20% dzieci. 

W 2013 r. 476 dzieci trafiło do placówek. Odnoto-
wano znaczny wzrost (według danych jednostek 
samorządu terytorialnego publikowanych w CAS – 
125%) napływu dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej. 
W roku 2012 było takich przypadków 36, w 2013 roku 
już 81. Jest to zjawisko wymagające dalszego moni-
toringu oraz szeregu działań wspierających. Ozna-
czać ono może sytuacje pochopnego powierzania 
dzieci rodzinom zastępczym, które nie są do tego 

odpowiednio przygotowane. Brak informacji – czy 
chodzi o rodziny spokrewnione czy nie – utrudnia 
wnioski końcowe i rekomendacje. Należy jednak 
wzmocnić system szkoleń, selekcji kandydatów  
na rodziny zastępcze, jak również działania wspie-
rające opiekunów w procesie opiekuńczo-wycho-
wawczym. Odpływ dzieci z placówek odbywa się 
głównie do rodzin – w 2013 roku około 46% dzieci 
do 18 roku życia opuściło placówki opiekuńczo- 
wychowawcze. 

Nastąpił nieznaczny wzrost liczby dzieci z placó-
wek, które zostały przysposobione. W roku 2012 było 
ich 52, w 2013 roku – 56. Natomiast w roku 2013 
znacznie więcej dzieci powyżej 18 roku życia opuściło 
placówki opiekuńczo-wychowawcze niż w roku 2012, 
odpowiednio 180 i 122. 

Duża część z nich – ponad 40% – powróciła do 
rodzin biologicznych, 46% założyło własne gospodar-
stwo domowe. W dalszym ciągu odsetek powracają-
cych do rodziny biologicznej jest niepokojący – nie 
znamy aktualnej sytuacji rodzinnej wychowanków ani 
warunków bytu, które zastali po powrocie do domu. 

Nie znane są wyniki procesu usamodzielnienia – 
jakość, skuteczność wsparcia oferowanego w ramach 
IPU. Doniesienia badawcze wskazują na liczne trud-
ności młodych ludzi, którzy muszą się borykać z obco-
ścią psychiczną, emocjonalną, często ulegają demo-
ralizacji lub bywają po prostu wyrzuceni z domu9.

Wraz ze wzrostem liczby usamodzielniających się 
wychowanków (w roku 2013– 2728) wzrosła kwota 
wydatków na pomoc, tj. do kwoty 1 834 417 zł (wzrost 
7% w stosunku do 2012 r.). Około 66% wszystkich 
wydatków na usamodzielnienie stanowią koszty 
związane z kontynuowaniem nauki (wzrost wydat-
ków o 11%). W porównywanym okresie zmniejszyły 
się wydatki przeznaczone na zagospodarowanie.

W 2013 roku odnotowano spadek liczby dzieci 
cudzoziemskich umieszczonych w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. Spowodowane jest to m.in. likwida-
cją grupy dla dzieci cudzoziemskich, niegdyś funkcjo-
nującej przy Domu Dziecka Nr 9 w Warszawie. Obecnie 
dzieci cudzoziemskie, pozostające bez opieki, umiesz-
czane są w placówkach na terenie całego kraju.

Piecza zastępcza – podsumowanie
Liczby absolutne, dotyczące obszaru pieczy zastęp-

czej wskazują na efekt skali(liczebności wojewódz-
twa). Z tego względu, w Tabeli Nr 5 poniżej wskazane 
są wskaźniki (ujęcie parametryczne). 

1 

9 Por. wyniki analiz w Małopolsce M. Racław, Raport z badań empirycznych, (w:) Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania.  
Osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, ROPS w Krakowie, Kraków 2013
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1. Liczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku 0-17 w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 0-17 lat.
2. Liczba rozwodów na 1 tys. ludności.
3. Udział procentowy dzieci w wieku 0-17 lat z placówek rodzinnych w liczbie dzieci w wieku 0-17 lat przeby-

wających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
4. Udział procentowy dzieci w wieku 0-17 lat objętych rodzinnymi formami opieki zastępczej (placówki 

rodzinne i rodzinna piecza zastępcza) w liczbie dzieci w wieku 0-17 lat przebywających w pieczy zastępczej 
(instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza).

5. Liczba dzieci w wieku 0-17 lat objętych pieczą zastępczą na 1 tys. ludności w wieku 0-17 lat.

Wyszczególnienie

Rodziny zastępcze (RZ) Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Udział dzieci z RZ  

lub placówek 
rodzinnych  

w opiece zastępczej
Rodziny ogółem

Dzieci  
do 18. r. ż.

Placówki ogółem
W tym placówki 

rodzinne
Wychowankowie

W tym  
w placówkach 

rodzinnych

Polska 37344 54160 807 290 19000 2265 77,1
Woj. mazowieckie 3983 5569 91 45 2021 356 78,1
Pozycja wśród 
województw 
(porządkowanie–
rosnąco)

2 2 1 1 2 1 5

Wyszczególnienie
Dzieci  

w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej1

Rozwody2

Udział dzieci  
w placówkach 

rodzinnych3 (%)

Udział dzieci  
w opiece rodzinnej4 

(%)

Dzieci  
w pieczy zastępczej5

Polska 2,5 1,7 11,2 77,2 9,8
Dolnośląskie 4,0 2,0 10,6 74,8 14,1
Kujawsko-pomorskie 3,0 1,9 7,5 72,8 10,0
Lubelskie 2,6 1,4 19,5 75,1 8,5
Lubuskie 2,8 2,0 6,0 79,6 13,0
Łódzkie 2,9 1,8 8,8 77,8 12,0
Małopolskie 1,7 1,4 15,4 75,7 6,1
Mazowieckie 1,8 1,7 15,9 78,9 7,3
Opolskie 2,8 1,6 0,0 75,2 11,2
Podkarpackie 1,8 1,0 6,8 72,4 6,1
Podlaskie 1,9 1,5 3,9 76,7 7,7
Pomorskie 2,6 1,4 14,6 80,1 11,2
Śląskie 3,0 1,8 7,7 77,0 12,2
Świętokrzyskie 2,2 1,6 23,6 79,4 8,3
Warmińsko-
mazurskie

3,2 1,9 7,7 77,8 13,4

Wielkopolskie 1,7 1,6 9,3 80,6 8,1
Zachodniopomorskie 3,8 1,9 15,0 78,1 14,7

Tabela 4. Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz wychowankowie w 2011 r.

Tabela 5. Wskaźniki dotyczące opieki zastępczej nad dziećmi według województw w 2012 r.

Źródło: Zestawienie własne z danych zamieszczonych w: Opieka nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej (notatka informa-
cyjna), GUS, Warszawa 2012, s. 2, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_Opieka_nad_dzieckiem_pozbawionym_
opieki_rodzicielskiej.pdf [dostęp: 31.11.2013].

Źródło: Tabela z: Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, s. 45 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/ZOS_Pomoc_spoleczna_i_opieka_nad_dzieckiem_i_rodzina_w_2012_r.pdf
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Badania prowadzone przez GUS (dane za 2012 r.) 
wskazują na korelację pomiędzy wskaźnikiem rozwo-
dów a liczbą dzieci umieszczonych w pieczy zastęp-
czej. W województwie mazowieckim wskaźnik rozwo-
dów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców jest równy 
średniej dla Polski. 

Natomiast wskaźnik dzieci w wieku 0-17 lat obję-
tych pieczą zastępczą – w przeliczeniu na 1 tys. dzieci 
z kategorii wiekowej 0-17 lat – był niższy niż dla Pol-
ski. Wynosił on dla województwa mazowieckiego 7,3., 
a dla Polski 9,8 (tylko regiony: małopolski i podkar-
packi osiągnęły najniższą wartość omawianego 
wskaźnika, tj. po 6,1). 

Wytworzony w regionie wzór pieczy zastępczej 
opiera się na formach rodzinnych; wskaźnik umiesz-
czeń w formach instytucjonalnych był jednym z naj-
niższych w skali Polski (por. Tab. Nr 5). Wskaźnik dzieci 
umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastęp-
czej wynosił dla Mazowsza 78,9 (co w 2012 roku loko-
wało województwo na czwartym miejscu w Polsce)  
i był wyższy od średniej dla Polski. W 2013 roku 
udział dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej wzrósł do 79,1. jednak region ze względu 
na wzrastające wartości w innych województwach 
spadł na 5. pozycję w kraju10.

Wysoki potencjał ekonomiczny regionu nie musi 
współgrać ze stabilizacją rodzin, ich spójnością i inte-
gracją środowiskową. Przykładowo, w województwie 
śląskim jest odnotowany największy udział dzieci  
z grupy 0-17 lat w pieczy zastępczej (w tym w formach 
instytucjonalnych) przy bardzo wysokim współczyn-
niku rozwodów. W przytoczonym przykładzie, może to 
wskazywać zarówno na (1) słabość działań prewencyj-
nych i reintegracyjnych, nakierowanych na rodzinę 
naturalną w regionie lub/i (2) ujawniać priorytety dzia-
łań służb publicznych, skoncentrowanych na rozwoju 
usług pieczy zastępczej. Dlatego istotne jest, aby roz-
wojowi gospodarczemu odpowiadał rozwój społeczny 
(rozumiany nawet minimalistycznie jako likwidacja czy 
ograniczanie skali problemów społecznych). 

Podsumowując, województwo mazowieckie –  
w porównaniu do innych regionów Polski i średnich 
dla kraju – cechuje11:

�� niższy od przeciętnej wskaźnik udziału dzieci 
objętych opieką zastępczą przy przeciętnym 
współczynniku rozwodów,

�� niski udział umieszczeń dzieci w pieczy instytucjo-
nalnej (w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 
0-17 lat) i relatywnie wysoki udział dzieci z placó-
wek rodzinnych(podobnie jak w województwach 
południowych: małopolskim i świętokrzyskim),
�� niższa od średniej dla Polski liczba dzieci  

w pieczy zastępczej na 1 tys. ludności w wieku 
0-17 lat przy relatywnie dużym (wyższa niż 
przeciętna) udziale dzieci z rodzinnych form 
opieki zastępczej (podobnie jak w wojewódz-
twach: świętokrzyskim i wielkopolskim).

Należy podkreślić, że subregion warszawski- 
zachodni i warszawski-wschodni wyróżniały bardzo 
duży udział (ok. 85%) dzieci w rodzinnych formach 
zastępczych przy niskim odsetku dzieci umieszczo-
nych w pieczy zastępczej (na 1 tyś. ludności w tym 
wieku), natomiast m.st. Warszawę charakteryzowały 
niskie wartości dla obu wskaźników (mniej niż 2/3 
umieszczeń realizowanych jest w formie rodzinnej).

Opracowany na potrzeby Strategii Polityki Społecz-
nej Województwa Mazowieckiego wskaźnik zagroże-
nia sieroctwem wskazuje, że największe problemy 
występują w subregionie płockim, warszawskim  
i radomskim. Są to te same regiony, które charaktery-
zowało zagrożenie problemem bezradności w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych, a w regionie 
radomskim – dodatkowo w kwestiach ochrony macie-
rzyństwa, w tym wielodzietności. Oznacza to, że ten 
subregion, borykający się ze złożoną sytuacją spo-
łeczno-gospodarczą, potrzebuje szczególnego 
wsparcia w działaniach o charakterze regionalnym.

1.2.4. Zasoby kadrowe potencjał 
służb publicznych i organiza-
cji pozarządowych w dziedzi-
nie wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej

Pracownicy socjalni 
Wsparcie rodziny w sytuacjach krytycznych łączy 

się z intensywną pracą profesjonalistów w celu usa-
modzielnienia rodzin. Trzonem takich działań jest 
praca socjalna i praca z rodzinami. Na Mazowszu 
zwiększa się liczba pracowników socjalnych – w 2010 
roku było ich 2166, a w 2013 roku 227312.

1 

10 Dane GUS zawarte w: Opieka nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej(notatka infor.), Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/opieka-nad-dzieckiem-pozbawionym-opieki-rodzicielskiej,5,2.html [dostęp 18.09.2014].

11 Na podstawie: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZOS_Pomoc_spoleczna_i_opieka_nad_dzieckiem_i_rodzina _w_2012_r.pdf

12 Dane dotyczące pracowników socjalnych oraz placówek wsparcia dziennego zawarte w: Opracowanie wybra-nych zagadnień na podstawie danych uzy-
skanych ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywanych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez gminę i powiat  
za okres od lipca do 31 grudnia w latach 2012 i 2013, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Warszawa 2014.
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Jednak nadal w 60% gmin liczba zatrudnionych nie 
spełnia wymogów art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy 
społecznej. Nałożony przepisami standard mówi  
o proporcjonalnym zatrudnieniu pracowników socjal-
nych w stosunku do liczebności mieszkańców 
gminy(1 pracownik socjalny na 2 tyś. mieszkańców, 
niemniej jednak niż 3 pracowników w gminie). 

Wraz ze wzrostem zatrudnienia pracowników 
socjalnych spada liczba środowisk, z którymi pracuje 
pracownik socjalny – w 2010 roku było 89 środowisk, 
zaś w 2013 roku 77. Spadek wiąże się również z udo-
kumentowaną malejącą liczbą rodzin objętych wspar-
ciem, której elementem jest praca socjalna (w 2010 r. – 
124 314, w 2013 r. – 117 069). 

Wzrasta liczba zawartych kontraktów socjalnych. 
Jednocześnie działania kontrolne wskazały, że wielu 
pracowników socjalnych nie potrafi udokumentować 
prowadzenia pracy socjalnej lub jej nie realizuje. 

Asystenci
Spadek liczby środowisk, z którymi pracują pra-

cownicy socjalni, widoczny w latach 2010-2013 może 
wynikać z przejęcia części tego typu zadań przez asy-
stentów rodzin(zgodnie z ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

Dane zebrane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie na koniec 2012 r. i pierwszy kwartał 2013 r., 
ukazują potrzeby dalszego rozwoju asysty rodzinnej, 
placówek wsparcia dziennego, mobilizowania i wspie-
rania powiatów w opracowywaniu programów roz-
woju pieczy zastępczej (wraz z opracowaniem docho-
dzenia do standardów w placówkach; w I. kwartale 
2013 r. 9 powiatów było w trakcie opracowywania 
takiego planu) oraz rozwój rodzin wspierających. 

Podkreślić trzeba, że MCPS przeprowadził diagnozę 
modelu asysty rodzinnej (dane ilościowe – 2012 rok  
i jakościowe – 2013 rok). Wynika z niego pozytywna 
ocena modelu (akceptacja dla jego celów i struktury 
udzielanego wsparcia) u wszystkich uczestników pro-
cesu pomagania: asystentów, pracowników socjal-
nych i rodzin objętych wsparciem. 

Asystentkami rodziny są przede wszystkim kobiety  
w wieku 26-35 lat, z na ogół krótkim stażem pracy z rodzi-
nami i dziećmi, posiadające odpowiednie wykształcenie. 

Na jednego asystenta przypadało ok. 9 rodzin,  
którym najczęściej świadczono usługi w postaci: edukacji 

w zakresie kompetencji rodzicielskich i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, działania motywujące 
(zdobycie pracy, walka z uzależnieniami, poprawa kon-
taktów z członkami rodzin), udostępnianie informacji, 
kontaktowanie z instytucjami. 

Z danych z 2013 roku wynika, że statystycznie na 
terenie gmin każdego powiatu Mazowsza, pracował 
co najmniej 1 asystent rodziny. Jednak pomimo wzro-
stu liczby zatrudnionych asystentów (w porównaniu 
do 2012 r. o prawie 60% do 360 osób), 119 gmin  
w 2013 roku nie zatrudniało żadnego (na 314 gmin 
regionu). Wydłuża się czas pracy asystentów z rodzi-
nami, wzrasta liczba rodzin objętych asystą (w tym 
liczba rodzin zobowiązanych sądownie), przy spadku 
wartości średniej liczby przypadającej na 1 asystenta. 
Z analizy badań prowadzonych przez Obserwatorium 
Integracji Społecznej – Wydział ds. badań społecz-
nych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
wynika, że nastąpiło zmniejszenie umieszczalności 
dzieci w pieczy zastępczej13.

W 2013 roku na terenie województwa mazowiec-
kiego asystenci zakończyli współpracę z 692 rodzi-
nami, z tej liczby w 325 przypadkach zakończono 
pracę z uwagi na osiągnięcie zamierzonych celów  
(47 %), w pozostałych przypadkach zaniechano współ-
pracy z powodów, tj. niechęć rodziny do dalszej pracy, 
brak oczekiwanych postępów, zmiana metody pracy.

Asystenci są głównie zatrudnieni przez OPS-y,  
z dofinansowaniem rządowym. 

Warto podkreślić, że tylko 9% asystentów jest 
zatrudniona w ramach umowy na czas nieokreślony, 
prawie 2/3 zatrudniono na umowę na czas określony, 
a 29% w oparciu o umowę zlecenie. 

Taka struktura zatrudnienia (charakterystyczna dla 
czasów współczesnych) może jednak stać się proble-
mem w stabilizacji kadr pomocowych. Umowy inne,  
niż na czas nieokreślony pozwalają na większą swobodę 
przepływu zasobów pracy, jednak – pamiętając o dużym 
wsparciu zatrudnienia asystentów ze środków budżeto-
wych – rodzi się pytanie o kontynuowanie ich etatów, 
np. w uboższych gminach. D. Trawkowska podkreślała 
dwie prędkości aktywizacji w pomocy społecznej – 
jedna związana jest z działaniami na rzecz mobilizacji do 
zmian klientów pomocy społecznej; druga dotyczy 
kadr: ich rozwoju zawodowego i stabilizacji środowisko-
wej, a także pozycjonowania wśród innych profesji14.

1 
13 Raport pt.: „Ocena stanu realizacji zadań gminy w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta rodziny z uwzględnieniem  

specyfiki miast i gmin województwa mazowieckiego” oraz „Ocena jakości realizowanego modelu asysty rodzinnej na terenie województwa mazowieckiego 
– 2013 rok”, Obserwa-torium Integracji Społecznej MCPS, Warszawa 2013 r.

14 D. Trawkowska, uwagi o dwóch podwójnych prędkościach aktywizacji wielokrotnie przekazywała mi w ramach swobodnych wypowiedzi w trakcie dyskusji 
w latach 2010–2014. Zob. też. D. Trawkowska, Instytucjonalne modele pracy socjalnej w aktywizacji zasobów ludzkich – rola postulowana i rzeczywista,  
(w:) A. Bartoszek, K. Czekaj (red.), Aktywizacja kapitału ludzkiego – dylematy teorii, a praktyka małych i średnich miast, Górnoślą-ska Wyższa Szkoła Handlowa 
im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2010.
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1 
15 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012, Stowarzyszeni Klon/Jawor, Warszawa 2013, 

s. 15–32 http://www.ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport [dostęp: 29.09.2014].

Inwestycjom społecznym czynionym na rzecz akty-
wizacji klienta pomocy społecznej powinna odpowia-
dać inwestycja w kapitał ludzki pracowników socjal-
nych. Rotacja kadr, spowodowana nie względami 
merytorycznymi, tylko politycznymi lub finansowymi, 
powoduje spadek efektywności działań pomocowych 
– każdy asystent pracuje w sieci powiązań, którą sam 
strukturyzuje i którą sam zarządza. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to nowy 

zawód realizowany w ramach zadań powiatu  
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. Koordynator wspiera rodziny zastępcze 
oraz pracowników rodzinnych domów dziecka.  
Jest to osoba wykonująca tylko pracę socjalną,  
bez realizacji postępowań administracyjnych, doty-
czących świadczeń pieniężnych, wyznaczana do 
pracy w danej rodzinie przez organizatora rodzin-
nej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastęp-
czej należy w szczególności:

a. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym  
i prowadzącym rodzinne domy dziecka  
w realizacji zadań wynikających z pieczy 
zastępczej,

b. przygotowanie, we współpracy z asystentem 
rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą  
lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, 
planu pomocy dziecku,

c. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowa-
dzącym rodzinne domy dziecka w nawiąza-
niu wzajemnego kontaktu, w szczególności 
przez organizowanie grup wsparcia,

d. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz pro-
wadzącym rodzinne domy dziecka dostępu 
do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym 
psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilita-
cyjnej,

e. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przy-
padku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, 
rodzina zastępcza zawodowa albo prowa-
dzący rodzinny dom dziecka okresowo nie 
może sprawować opieki, w szczególności  
z powodów zdrowotnych lub losowych albo 
zaplanowanego wypoczynku,

f. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych infor-
macji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin 
przysposabiających,

g. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowan-
kom rodzinnych form pieczy zastępczej,

h. przedstawianie corocznego sprawozdania  
z efektów pracy organizatorowi rodzinnej 
pieczy zastępczej.

Na Mazowszu w 2012 r. zatrudnionych było 92 koor-
dynatorów w 38 powiatach, jeden koordynator przy-
padł na 48 rodzin. Powiaty złożyły wnioski o dofinanso-
wanie z budżetu państwa (dane MUW). 

W roku 2013 poprawiły się wskazane wyniki: 
zatrudnionych było 116 koordynatorów, z czego 
jeden przypadał na 29 rodzin. 

Placówki wsparcia dziennego
Na ogólną liczbę 314 gmin przypadało w 2013 roku 

235 placówek wsparcia dziennego, przy czym ich roz-
mieszczenie jest bardzo nierównomierne. 

Dwadzieścia gmin prowadziło po jednej placówce, 
w dziesięciu gminach znajdowały się 2 placówki,  
w trzech gminach 3 placówki, pięć gmin miało  
na swym terenie 4 placówki, dwie gminy prowadziły 
po 5 placówek, kolejne dwie – 7 placówek, jedna – 12. 

Pozostałe placówki znajdowały się na terenie 
Płocka i Warszawy. Na obszarze 268 gmin nie było ani 
jednej placówki (85% gmin). 

W regionie – tj. w Warszawie, Płocku i Radomiu, 
organizacje pozarządowe w ramach zadania zleco-
nego, prowadzą pracę podwórkową z dziećmi potrze-
bującymi pomocy tego typu 

Organizacje pozarządowe
Informacje zawarte w publikacji KLON/JAWOR15 

wskazują, że województwo mazowieckie cechuje 
wysoka aktywność obywatelska mierzona liczbą 
organizacji pozarządowych w stosunku do liczby 
mieszkańców. W tym regionie w 2012 roku, zanoto-
wano również najwyższa liczbę organizacji zarejestro-
wanych, ale – jak przypominają autorzy raportu – 
wynika to ze specyfiki m.st. Warszawy, jako miejsca 
rejestracji organizacji. Jednocześnie na terenach wiej-
skich Mazowsza odnotowano najniższą liczbę reje-
strowanych organizacji. 

W bazie danych www.ngo.pl dla regionu mazo-
wieckiego wśród 22852 zarejestrowanych organi-
zacji jest 4926 umieszczonych w dziale „przezwy-
ciężenie trudnych sytuacji życiowych i działalność 
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1.3.1. Diagnoza – monitorowanie 
procesów adopcyjnych

Od 2012 r. do zadań zleconych z zakresu admini-
stracji rządowej realizowanych przez samorząd woje-
wództwa należy organizowanie i prowadzenie ośrod-
ków adopcyjnych (art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej). 

Może to być zadanie realizowane w ramach i struk-
turach samorządu lub być zlecone przez samorząd 
województwa (na okres co najmniej na 5 lat) innemu 
podmiotowi niepublicznemu.

Ponadto marszałek województwa jest odpowie-
dzialny za sporządzenie wykazu ośrodków adopcyj-
nych działających na terenie województwa oraz 
wyznaczenie ośrodka, który prowadzi bank danych  
o dzieciach czekających na przysposobienie.

Prowadzenie procedur przysposobienia oraz 
przygotowanie osób zgłaszających gotowość do 
przysposobienia dziecka jest wyłączną kompetencją 
ośrodka adopcyjnego. 

Ośrodki adopcyjne realizują szereg innych zadań, 
między innymi wydają opinie kwalifikacyjne dla 
kandydatów do przysposobienia dziecka, ich przed-
stawiciele biorą udział w posiedzeniach komisji  
ds. okresowej oceny sytuacji dziecka oraz prowadzą 
szkolenia dla kandydatów na rodziny przysposabia-
jące. Zadania te wymienione są w ustawie, o której 
mowa.

Na Mazowszu za realizację zadań z zakresu adopcji 
odpowiedzialny jest jeden z Zastępców Dyrektora 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, którego 
ramieniem jest Wydział ds. Wspierania Rodziny i Sys-
temu Pieczy Zastępczej tego Centrum oraz Dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, a także Dyrek-
torzy niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych.

W regionie od 1 stycznia 2012 roku funkcjonuje  
6 ośrodków adopcyjnych (Wojewódzki – z 5 oddziałami 
zamiejscowymi – oraz 4 niepubliczne ośrodki adopcyjne) 
z kadrą 66 specjalistów pedagogów i psychologów. 

W roku 2013 w stosunku do 2012 r. wzrosła liczba 
rodzin zgłaszających chęć przysposobienia dziecka 
oraz liczb zakwalifikowanych do procesu przysposo-
bienia. Wśród dzieci zgłoszonych do OA, w tym zgło-
szonych z CBD (bez dzieci, o których informacje uzy-
skano z WBD) dominowały dzieci powyżej 3-go r. ż. 

Na prawie 3300 dzieci zgłoszonych do OA na Mazow-
szu w 2012 r., prawie 34% stanowiły dzieci powyżej 
13-go r.ż. W przypadku adopcji zakończonych, zwięk-
szyła się liczba adopcji zagranicznych (w 2012 r. liczba 
rodzin – 170 dla liczby dzieci – 255), spadła natomiast 
liczba zakończonych adopcji krajowych (zarówno liczba 
rodzin – 312, jak i liczba dzieci – 361; dane z 2012 r.). 

W 2012 r. najczęściej dzieci te były adoptowane 
przez osoby zamieszkujące kraje europejskie (Wło-
chy, Szwecja i Holandia), około ¼ pojechała do Sta-
nów Zjednoczonych. Wśród dzieci adoptowanych 
przez zagraniczne pary, są dzieci z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności.

1.3. Adopcja krajowa i zagraniczna

wspierająca” (w Warszawie w tym dziale zarejestro-
wano 13028), zaś pod hasłem „wspieranie rodziny  
i pieczy zastępczej” wyszukać można było 90 fun-
dacji i stowarzyszeń, w tym w Warszawie 63 (stano-
wią one 0,4% ogółu zarejestrowanych NGO’s i 1,8% 
z działu „działalność wspierająca”); natomiast pod 
hasłem „działalność na rzecz rodziny, macierzyń-
stwa, rodzicielstwa upowszechnianie i ochrona 
praw dziecka” – 386 (Warszawa 228); zaś – 2344  
w obszarze: „pomoc społeczna, w tym rodzinom  
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywa-
nie szans” (Warszawa 1389). 

Przy wyszukiwaniu przy użyciu hasła: „dom dziecka” 
znaleziono 8 organizacji, zaś dla hasła „asystent” bra-
kowało wyników w przedmiotowym obszarze. 

Również brakowało wyników z analizowanego 
obszaru dla haseł: „wychowankowie”, „placówka socja-
lizacyjna”, „placówki opiekuńczo-wychowawcze”, 
„bezradność opiekuńczo-wychowawcza”, „rodziny 
niepełne”, „samotne matki/samotni ojcowie/samotne 
rodzicielstwo” oraz „sieroty”. Dla hasła „rodziny wielo-
dzietne” znaleziono jedną fundację z Warszawy,  
jak również dla hasła „adopcja” – Otwock (co nie 
pokrywa się z faktami). 

Jak wynika z powyższego, działanie organizacji 
koncentruje się na szeroko rozumianym obszarze 
wspierania rodziny i tu należy szukać potencjału  
w nawiązywaniu koalicji działań, zwłaszcza poza War-
szawą. Stolica koncentruje działania obywatelskie  
w sektorze pieczy zastępczej i wspierania rodzin.
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Liczba rodzin 
zgłaszających 

gotowość 
przysposobienia

Liczba rodzin 
biorących udział  

w szkoleniu

Liczba rodzin 
zakwalifikowanych 

do procesu 
przysposobienia

Liczba adopcji krajowych zakończonych
Liczba adopcji zagranicznych 

zakończonych

Liczba rodzin Liczba dzieci Liczba rodzin Liczba dzieci

768 217 476 312 361 170 255

Rok

Liczba rodzin 
zgłaszających 

gotowość 
przysposobienia

Liczba rodzin 
odbywających 

aktualnie 
szkolenie

Liczba rodzin 
przeszkolonych

Liczba rodzin 
zakwalifikowanych 

do procesu 
przysposobienia

Liczba adopcji krajowych 
zakończonych

Liczba adopcji 
zagranicznych 
zakończonych

Liczba rodzin
Liczba 
dzieci

Liczba rodzin
Liczba 
dzieci

2013 776 123 213 566 299 345 201 323
2014 813 114 190 608 337 391 211 311

Tabela 6. Informacja dotycząca rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz przeprowadzonych adopcji na Mazowszu w 2012 r.

Tabela 7. Informacja dotycząca rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz przeprowadzonych adopcji na Mazow-
szu w 2013 i 2014 r.

Łączna liczba dzieci przysposobionych za pośrednictwem Ośrodków Adopcyjnych na Mazowszu – 616
Łączna liczba rodzin które adoptowały dzieci za pośrednictwem Ośrodków Adopcyjnych na Mazowszu – 482

Łączna liczba dzieci przysposobionych za pośrednictwem Ośrodków Adopcyjnych na Mazowszu w 2013 r. – 668, a w 2014 r. – 702
Łączna liczba rodzin, które adoptowały dzieci za pośrednictwem Ośrodków Adopcyjnych na Mazowszu w 2013 r. – 500, a w 2014 r. – 548

Wojewódzki Ośrodek
Adopcyjny w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

Oddział Zamiejscowy
w Płocku

ul. Kolegialna 19
09-402 Płock

Oddział Zamiejscowy
w Radomiu
ul. Mokra 2

26-600 Radom

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ośrodek
Adopcyjny TPD

w Warszawie
ul. Szpitalna 5/6

00-031 Warszawa

Katolicki
Ośrodek

Adopcyjny
w Warszawie

ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa

Katolicki
Ośrodek

Adopcyjny przy
Caritas Diecezji

Radomskiej
w Radomiu

ul. Kościelna 3
26-604 Radom

Krajowy Ośrodek
Adopcyjny TPD

w Warszawie
ul. Krakowskie
Przedmieście 6

00-325 Warszawa

Oddział Zamiejscowy
w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka

Oddział Zamiejscowy
w Siedlcach

ul. Dzieci Zamojszczyzny
39/33, 08-110 Siedlce

Oddział Zamiejscowy
w Ciechanowie
ul. Orylska 3A

06-400 Ciechanów
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20
12

BELGIA 7 10 0 0 2 2 1 1 2 2 1 8 2 0

FRANCJA 6 13 0 0 1 2 4 2 0 4 1 7 6 0

HOLANDIA 12 13 0 0 6 6 1 0 0 0 5 6 7 0

HISZPANIA 9 9 0 0 3 3 2 0 0 1 3 5 4 0

SZWECJA 11 12 0 0 6 4 2 0 0 0 6 3 9 0

USA 28 38 0 0 9 6 11 5 3 4 10 24 14 0

WŁOCHY 94 156 3 0 15 10 48 42 12 26 14 97 57 2

KANADA 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2

NIEMCY 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0

OGÓŁEM 170 255 3 0 43 33 71 51 17 37 43 151 100 4

Tabela 10. Przysposobienie międzynarodowe.

Dzieci bezpośrednio zgłoszone do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu
Rok poniżej 1 roku od 1 roku do 4 lat od 5 do 9 lat 10 i więcej lat RAZEM

2013 140 153 228 520 1.041
2014 151 176 217 357 901

Dzieci zgłoszone do Centralnego Banku Danych na Mazowszu (adopcja zagraniczna)
Rok poniżej 1 roku od 1 roku do 4 lat od 5 do 9 lat 10 i więcej lat RAZEM

2013 63 226 418 518 1.225
2014 46 190 406 361 1.003

Tabela 9. Informacja dotycząca liczby dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu w 2013 i 2014 r.

Dzieci bezpośrednio zgłoszone do Ośrodków Adopcyjnych na Mazowszu

od 0 do 3 m. 
życia

od 3 do 6 m. 
życia

od 6 m. do 1 
roku życia

od 1 do 3 
roku życia

od 3 do 6 
roku życia

od 6 do 10 
roku życia

od 10 do 13 
roku życia

pow. 13 roku 
życia

Razem

107 27 57 96 153 270 327 825 1.862

Dzieci zgłoszone do Centralnego Banku Danych na Mazowszu (adopcja zagraniczna)

od 0 do 3 m. 
życia

od 3 do 6 m. 
życia

od 6 m. do 1 
roku życia

od 1 do 3 
roku życia

od 3 do 6 
roku życia

od 6 do 10 
roku życia

od 10 do 13 
roku życia

pow. 13 roku 
życia

Razem

0 2 52 127 180 394 354 323 1.432

Tabela 8. Informacja dotycząca liczby dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu w 2012.
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1.3.2. Priorytety w dziedzinie adop-
cji i preadopcji

Na Mazowszu od chwili przejęcia zadania adopcji 
od powiatów, co miało miejsce w 2012 roku powstała 
sieć ośrodków adopcyjnych, w których dostępne są 
wszystkie formy usług określonych w przepisach 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej.

W każdym roku powyżej 500 dzieci znajduje opiekę 
rodzicielską w kraju lub za granicą, a ok. 80 dzieci ma 
zapewnioną opiekę w interwencyjnym ośrodku pre-
adopcyjnym w Otwocku, prowadzonym przez Funda-
cję Rodzin Adopcyjnych, działającym na zlecenie 
samorządu województwa mazowieckiego.

W obu dziedzinach – adopcji i preadopcji – w toku 
zespołowej pracy wszystkich działających na Mazowszu 
ośrodków adopcyjnych oraz ośrodka preadopcyjnego 
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20
13

FRANCJA 10 21 0 0 2 1 6 8 4 0 1 13 8 0

HOLANDIA 5 6 0 0 4 1 1 0 0 0 4 1 5 0

HISZPANIA 19 21 0 0 8 7 3 1 1 1 6 8 13 0

SZWECJA 13 17 1 0 8 4 2 2 0 0 9 4 13 0

USA 25 44 0 0 5 14 10 8 3 4 11 22 22 0

WŁOCHY 126 209 1 1 27 9 56 51 29 35 25 129 80 0

NIEMCY 3 5 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 3 0

OGÓŁEM 201 323 2 1 55 36 81 70 38 40 56 179 144 0

20
14

FRANCJA 14 24 0 0 2 4 3 11 1 3 4 4 20 0

HOLANDIA 5 5 0 0 2 2 1 0 0 0 1 5 0 0

HISZPANIA 13 13 0 0 9 2 1 1 0 0 5 7 6 0

SZWECJA 11 13 0 0 4 6 3 0 0 0 6 4 9 0

USA 33 54 0 0 9 11 17 13 2 2 13 25 28 1

WŁOCHY 119 176 0 1 13 12 71 38 20 21 21 97 79 0

NIEMCY 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0

BELGIA 11 17 0 0 3 1 8 4 1 0 3 5 12 0

AUSTRIA 2 5 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 3 0

WIELKA 
BRYTANIA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

KANADA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

OGÓŁEM 211 311 0 1 43 38 108 69 24 28 53 151 159 1
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– sformułowano przez 3 ostatnie lata niżej wymienione 
priorytetowe kierunki działania w tych obszarach:

1. Propagowanie idei rodzicielstwa adopcyjnego. 
2. Ukierunkowanie pracy ośrodka adopcyjnego 

na potrzeby środowiska lokalnego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dobra dziecka.

3. Specjalistyczna pomoc i wsparcie postadop-
cyjne dla rodzin i dzieci po adopcji.

4. Wspieranie rodzin i kobiet oczekujących na 
narodziny dziecka.

5. Zacieśnienie współpracy z instytucjami sys-
temu wspierania rodzin oraz pieczy zastęp-
czej, a także szpitalami i sądami.

6. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki 
sieroctwa społecznego.

7. Wspieranie i specjalistyczne poradnictwo dla 
dorosłych adoptowanych.

Zamiarem twórców i realizatorów Programu jest 
spowodowanie, aby adopcja stała się ważnym ogni-
wem systemu wspierania rodziny, była postrzegana  
z szacunkiem, bez istniejących stereotypów, przebie-
gała według przejrzystej procedury i jasnych zasad, 
była realizowana profesjonalnie i perspektywicznie 
stosownie do aktualnych potrzeb dzieci zgłaszanych 
do adopcji, a rodziny adopcyjne były traktowane  
z należną godnością i mogły uzyskać nie tylko upra-
gnione przez nie dziecko, ale też ofertę specjalistycz-
nego wsparcia i pomocy w okresie po jego przyjęciu 
do rodziny.

Na Mazowszu, szkolenie kandydatów na rodziny 
adopcyjne prowadzone jest w oparciu o poniżej 
wymienione programy:

1. „BLIŻEJ DZIECKA” – autorski program Woje-
wódzkiego Ośrodka Adopcyjnego wykorzy-
stywany w Warszawie oraz w jego oddziałach 
zamiejscowych (Ciechanów, Płock, Ostrołęka, 
Radom, Siedlce). Dostarczający informacji 
związanych z rozwojem i wychowywaniem 
dzieci oraz ich potrzebami emocjonalnymi.  
Ma na celu uświadamianie rodzinom wszel-
kich skutków wynikających ze specyficznej 
sytuacji dzieci wychowujących się poza środo-
wiskiem rodzinnym, będących często ofiarami 
przemocy, zaniedbania. Wskazuje, w jaki spo-
sób rodzice adopcyjni mogą organizować 
dzieciom opiekę, by stworzyć optymalne 
warunki do zbudowania trwałej, wzajemnej 
relacji. Pomaga w nabyciu umiejętności radze-
nia sobie w różnych, trudnych sytuacjach 

wychowawczych. Przygotowuje kandydatów 
do zmian, które następują w ich życiu po przy-
jęciu dziecka. 

2. „SŁUŻYĆ NAJMNIEJSZYM” – autorski pro-
gram Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego  
w Warszawie, podczas którego poruszane są 
m.in. tematy: wzmacnianie prawidłowej 
motywacji kandydatów, rola więzi emocjo-
nalnych, warsztaty umiejętności wycho-
wawczych, sytuacja dziecka osieroconego, 
sposoby kompensacji opóźnień rozwojo-
wych, jawność adopcji, problemy emocjo-
nalne i zaburzenia zachowania u dziecka, 
kształtowanie postaw religijnych, zaburze-
nia integracji sensorycznej (SI) i alkoholowy 
zespół płodowy (FAS), zagadnienia prawne 
związane z przysposobieniem.

3. „PRIDE” – program szkoleniowy wykorzysty-
wany przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy 
Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu; 
licencjonowany program pochodzący z USA, 
upowszechniony w Polsce, stale doskona-
lony i modyfikowany do krajowych potrzeb 
przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie,  
które przygotowuje/szkoli również trenerów 
tego programu. Podczas szkolenia, kandy-
daci na rodziców adopcyjnych mają możli-
wość poznania swoich mocnych i słabych 
stron, doskonalenia swoich kompetencji  
w zakresie wychowywania i opieki nad dziećmi 
oraz uzupełnienia i poszerzenia wiedzy psycho-
pedagogicznej związanej z procesem dorasta-
nia i dojrzewania dzieci i młodzieży, przepraco-
wanie własnego stosunku do rodziny dziecka, 
nabycie umiejętności wprowadzania dziecka  
w jawność jego pochodzenia.

4. „D.R.O.G.A. do rodzicielstwa” – jest autor-
skim programem szkoleniowym Ośrodka 
Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/6. D.R.O.G.A 
to nazwa powstała z pierwszych liter wyra-
zów: Duma, Radość, Odpowiedzialność, God-
ność, Adopcja. Nazwa programu jest obrazo-
wym zaprezentowaniem procesu, motywacji 
i drogi, jaką trzeba odbyć, aby zostać adop-
cyjnym rodzicem. Szkolenie obejmuje kon-
kretne zagadnienia związane z rodziciel-
stwem adopcyjnym oraz specyfiką potrzeb  
i oczekiwań przysposobionych dzieci.
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PRIORYTETY

PREADOPCYJNE ADOPCYJNE POSTADOPCYJNE ZADANIA OGÓLNE

1. Propagowanie rodzicielstwa 
adopcyjnego.

2. Wspieranie rodzin 
biologicznych, rozwój 
działań profilaktycznych, 
interdyscyplinarnych, 
reintegracyjnych.

3. Objęcie specjalistyczną 
opieką matek zgłaszających 
zamiar oddania dziecka  
do adopcji.

4. Udział w realizacji zadań  
w ramach lokalnego systemu 
wsparcia dziecka i rodziny.

5. Motywowanie rodzin 
do adopcji dzieci 
niepełnosprawnych  
oraz starszych.

6. Usprawnienie współpracy  
ze szpitalami położniczymi  
i dziecięcymi.

7. Promowanie zgodnego z 
prawem „oddawania” dzieci 
do adopcji, prowadzenie 
edukacji w tym zakresie.

8. Kształtowanie w 
społeczeństwie 
pozytywnego obrazu osoby 
oddającej dziecko  
do adopcji.

9. Upowszechnianie  
i akcentowanie pozytywnych 
skutków adopcji w wymiarze 
społecznym.

10. Prowadzenie 
interwencyjnego ośrodka 
preadopcyjnego,  
jako wyspecjalizowanej 
i optymalnej formy 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej dla dzieci w wieku 
0-1r.ż.oraz propagowanie 
jego dorobku i doświadczeń.

1. Zapewnienie dostępności 
usług adopcyjnych 
realizowanych przez 
podmioty publiczne 
i niepubliczne, blisko 
miejsca zamieszkania 
potencjalnych kandydatów, 
brak rejonizacji, możliwość 
wyboru ośrodka 
adopcyjnego przez 
kandydatów na rodziny 
adopcyjne.

2. Zbieżność działań ośrodka 
adopcyjnego z aktualnymi, 
zmieniającymi się 
potrzebami środowiska 
lokalnego.

3. Realizacja usług według 
jednolitych zasad 
opracowanych zespołowo 
i zaakceptowanych przez 
wszystkie ośrodki adopcyjne.

4. Świadczenie poradnictwa 
dla wszystkich osób 
zainteresowanych tematyką 
adopcji.

5. Obowiązkowy udział 
specjalistów ośrodka 
adopcyjnego w pracach 
zespołów do spraw 
okresowej oceny zasadności 
pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej.

6. Partnerstwo w relacjach  
z koordynatorami rodzinnej 
pieczy zastępczej, 
asystentami rodziny, służbą 
kuratorską.

7. Wspieranie kandydatów 
na rodziny adopcyjne 
po uzyskaniu opinii 
kwalifikacyjnej, w okresie 
tzw. „oczekiwania  
na dziecko”.

1. Praca z rodzinami 
adopcyjnymi.

2. Wspieranie psychologiczno-
pedagogiczne dzieci 
adoptowanych.

3. Objęcie wsparciem dorosłych 
osób adoptowanych.

4. Specjalistyczne poradnictwo 
i wsparcie dla rodzin i dzieci 
po adopcji.

1. Zacieśnienie współpracy 
z instytucjami mającymi 
na celu podniesienie 
efektywności działań 
ośrodków adopcyjnych, 
w tym nacisk na pracę 
zespołową, dobre praktyki, 
wsparcie metodyczne, 
superwizję, zastosowanie 
SAC.

2. Upowszechnienie informacji 
na temat procedur 
adopcyjnych w celu 
„odczarowania długości 
trwania tego procesu”,  
w tym także dla mediów.

3. Przygotowanie, 
organizowanie i realizacja 
szkoleń, konferencji, 
seminariów i spotkań  
z zakresu adopcji dla 
instytucji publicznych 
i niepublicznych 
wspierających dziecko 
i rodzinę oraz grup 
zawodowych  
z terenu województwa 
mazowieckiego (szpitale, 
sądy, służba kuratorska, 
szkoły).

4. Udział w programach  
i projektach realizowanych  
w ramach PO WER 2014–
2020.

5. Stałe podnoszenie 
kwalifikacji i wiedzy 
kadry ośrodków 
adopcyjnych poprzez 
udział w specjalistycznych 
szkoleniach i kursach 
kwalifikacyjnych.

Schemat 1. Wykaz priorytetowych działań z zakresu adopcji zaplanowanych do realizacji na Mazowszu w latach 2015–2020 przedstawia 
poniższe zestawienie:

Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 3 

3.1. Cele programu, działania, wskaźniki

Przy konstruowaniu wytycznych do Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 
oparto się na czterech obszarach tematycznych zwią-
zanych bezpośrednio z rodziną posiadającą dzieci  

i zamieszkującą na Mazowszu. Są to: profilaktyka 
wobec wszystkich rodzin z dziećmi oraz interwen-
cja, prewencja i aktywizacja wobec rodzin z proble-
mami opiekuńczo-wychowawczymi, dotkniętych 

Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej został opracowany w trybie pracy zespo-
łowej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Zespół pod kierunkiem Zastępcy Dyrektora MCPS 
ds. Dziecka i Rodziny składał się z pracowników 
Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej, przy wsparciu Wydział ds. Badań Społecz-
nych – Obserwatorium Integracji Społecznej, 
Wydziału ds. Wdrażania Programów Społecznych, 
Wydziału ds. Realizacji Projektów PO KL. 

Program powstał przy aktywnym zaangażowaniu 
Zastępcy Dyrektora MCPS ds. Aktywizacji i Integracji 
Społecznej oraz opiece pracownika naukowego  
Uniwersytetu Warszawskiego.

Pomocą, wsparciem oraz aktualizowaną na bieżąco 
informacją z zakresu podlegającego analizie służyli: 
Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Spo-
łecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, Wydział Polityki Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Warszaw-
skie Centrum Pomocy Rodzinie, Wojewódzki Ośrodek 

Rozdział 2 

2.1. Zespół, etapy i proces opracowania programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie 
Mazowieckim na lata 2015-2020

Adopcyjny, niepubliczne Ośrodki Adopcyjne oraz inni 
partnerzy z instytucji samorządowych (gminy, 
powiaty) i pozarządowych.

W dniu 28 października2013 roku Sejmik Woje-
wództwa Mazowieckiego przyjął Strategię Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Inno-
wacyjne Mazowsze, a następnie w dniu 3 listopada 
2014 r. Strategię Polityki Społecznej Województwa 
Mazowieckiego na lata 2015-2020. Jednym z priory-
tetowych obszarów, których dotyczą oba dokumenty 
jest inwestowanie w kapitał ludzki, rozwój społeczeń-
stwa, w tym polityka rodzinna. 

Na samorządzie województwa, jako zadanie wła-
sne, spoczywa także obowiązek opracowywania 
programów dotyczących wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej, będących integralną częścią 
strategii rozwoju województwa (podstawa prawna: 
art. 183 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 332) oraz art. 21 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 182).
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Schemat 2. Model zastosowany w Programie:

Źródło: Strategia Polityki Społecznej (…).

SAMODZIELNOŚĆ RODZINY Z DZIEĆMI ZAMIESZKAŁEW WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROFILAKTYKA*

POLITYKA 
RODZINNA

RODZINY Z PROBLEMAMI BEZRADNOŚCI 
W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

PREWENCJA**
INTERWENCJA***

AKTYWIZACJA****
RODZINY Z PROBLEMAMI SIEROCTWA

RODZINY Z PROBLEMAMI OCHRONY MACIERZYŃSTWAI WIELODZIETNOŚCI

W
SP

AR
CIE

 
DO

 
SA

M
OD

ZIE
LN

OŚ
CI

Definicje pojęć modelu:
1. * Działania profilaktyczne – działania prowadzone w ramach profilaktycznej funkcji polityki społecz-

nej, powiązane ze sobą w sposób planowany, systematyczny, logiczny i metodyczny zarówno w odnie-
sieniu do osoby/instytucji udzielającej wsparcia, a także rodziny i środowiska. Działania te tworzą 
warunki do optymalnego dla danej osoby/rodziny funkcjonowania w środowisku lokalnym, wspoma-
gają dostęp do zasobów społeczności, wzmacniają jej samodzielność i aktywizują społeczność lokalną.

2. ** Działania prewencyjne – działania prowadzone w ramach prewencyjnej polityki społecznej two-
rzące warunki do prawidłowego (optymalnego dla danej osoby/środowiska) funkcjonowania, wspo-
magające dostęp danej osoby/środowiska do zasobów społeczności lokalnej, wzmacniające istniejącą 
samodzielność i aktywność osoby/środowiska.

3. *** Działania interwencyjne – działania prowadzone w ramach interwencyjnej polityki społecznej 
będące przeciwieństwem działań aktywizacyjnych. Prowadzone są w sposób nieuporządkowany, sta-
nowią odpowiedź na pojawiające się kwestie społeczne wymagające pilnej interwencji opartej na ist-
niejących przepisach prawa oraz głównie na pasywnych transferach społecznych.

4. **** Działania aktywizujące – działania prowadzone w ramach aktywnej polityki społecznej opiera-
jące się na: 

1) ograniczaniu skali pasywnych transferów socjalnych przez wprowadzanie wsparcia warunko-
wego, powiązanego z uczestnictwem ludzi w programach aktywizujących (określanych też jako 
inkluzyjne lub reintegracyjne), 

2) koncentracji na zatrudnieniu lub odbudowaniu tzw. zdolności zatrudnieniowych, 3) wykorzysta-
niu potencjału instytucji niepublicznych (organizacji pozarządowych)do prowadzenia progra-
mów aktywizujących.

sieroctwem, gdzie występuje potrzeba ochrony 
macierzyństwa i wielodzietności. Interwencja jest 
tu rozumiana jako redukcja i rozwiązanie problemu, 
prewencja jako zapobieganie zagrożeniu, a aktywna 
integracja czy reintegracja społeczna to wspomaga-
nie i wzbogacenie istniejącego potencjału w relacji 
jednostka – środowisko.

Na każdym etapie opracowywania Programu jego 
Zespół opierał się na doświadczeniach wywodzących 
się z dotychczasowej współpracy służb oraz na inno-

wacyjnym podejściu do rozwiązywania problemów 
społecznych poprzez zwrócenie uwagi na koszty nie-
podejmowania działań z zakresu profilaktyki i aktywi-
zacji rodzin. Za podstawową wartość przyjęto– samo-
dzielność każdej rodziny stosownie do jej zasobów.

Program niniejszy opiera się na takich wartościach 
jak: współpraca służb, innowacyjność rozwiązań, pro-
filaktyka społeczna i aktywizacja rodzin oraz społecz-
ności lokalnych i wspólna troska o samodzielność 
każdej rodziny stosownie do jej zasobów.
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Schemat 3. MISJA Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim na lata 2015-2020:  
ROZWÓJ PRORODZINNYCH FORM WSPARCIA RODZIN Z DZIECKIEM NA MAZOWSZU:

• Cele główne:
• Rozwój systemów wspierania 

rodziny oraz pieczy zastępczej 
nad dzieckiem organizowanych 
w środowisku lokalnym, w tym 
także w formie przysposobienia

• Wsparcie działań związanych 
z procesem przysposobienia, 
promocji adopcji 
z zachowaniem dbałości 
o prawidłowy dobór rodziców 
adopcyjnych

• Cel główny:
• Rozwój systemu wspierania 

rodziny oraz ochrony 
macierzyństwa 
i wielodzietności

• Cele główne:
• Wzrost kompetencji rodziców 

i opiekunów dzieci zagrożonych 
dysfunkcją w zakresie funkcji 
rodzicielskich

• Rozwój asystentury rodzinnej 
oraz wzrost jakości i zakresu 
współpracy osób/instytucji 
pracujących na rzecz rodziny
• Wzmacnianie aktywności 

społecznej rodziny i jej 
samodzielności 
ekonomicznej

• Cele główne:
• Inwestowanie w powszechne, 

dobrej jakości i dostępne usługi 
dla rodzin z dziećmi

• Rozwój działań 
pro�laktycznych 
i specjalistycznych na rzecz 
ochrony dziecka i wzmocnienia 
rodziny

• Zwiększanie komptencji kadr 
odpowiedzialnych za 
wspieranie rodzin z dziećmi

• Prowadzenie przez 
samorządy powiatowe 
i gminne polityki 
rodzinnej I W OBSZARZE 

POLITYKI 
RODZINNEJ

II W OBSZARZE 
WSPARCIA RODZIN 

Z PROBLEMAMI 
BEZRADNOŚCI 
W SPRAWACH 
OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH

III W OBSZARZE 
WSPARCIA RODZIN 

Z PROBLEMAMI 
SIEROCTWA

IV W OBSZARZE 
WSPARCIA RODZIN 

Z PROBLEMAMI 
W ZAKRESIE OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 
I WIELODZIETNOŚCI

CEL STRATEGICZNY PROGRAMU: Rozwój oraz poprawa jakości i dostępności usług oraz
zasobów kadrowych i instytucjonalnychw obszarze wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem oraz

zorganizowanie sprawnego i spójnego systemu pieczy zastępczej adekwatnego do potrzeb lokalnych
i regionalnych

Cel strategiczny programu: 
Rozwój oraz poprawa jakości i dostępności usług oraz zasobów kadrowych i instytucjonalnych w obszarze 

wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem oraz zorganizowanie sprawnego i spójnego systemu pieczy zastęp-
czej adekwatnego do potrzeb lokalnych i regionalnych 
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1. Inwestowanie w powszechne, dobrej jakości i dostępne usługi dla rodzin z dziećmi.
2. Rozwój działań profilaktycznych i specjalistycznych na rzecz ochrony dziecka i wzmocnienia rodziny.
3. Zwiększenie kompetencji kadr odpowiedzialnych za wspieranie rodzin z dziećmi.
4. Prowadzenie przez samorządy powiatowe i gminne polityki rodzinnej. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Poprawa warunków bytowych rodzin poprzez mobilizowanie samorządów do działań na rzecz rozwoju dostępnego 
budownictwa, mieszkań chronionych, zapobiegania eksmisjom oraz zwiększenia zatrudnienia dorosłych  
oraz minimalizowanie ubóstwa.

2. Poprawa społecznego funkcjonowania rodzin z dziećmi poprzez zorganizowanie usług społecznych, w tym w zakresie opieki, 
wczesnej edukacji i zagospodarowania czasu wolnego.

3. Zwiększenie zakresu i liczby realizowanych działań profilaktycznych i specjalistycznych wzmacniających prawidłowe 
funkcjonowanie rodziny, realizowane w oparciu o zdiagnozowane potrzeby.

4. Realizowanie potrzeb rodzin oraz rozwiązywanie ich problemów przez samorządy lokalne na zasadach partycypacji  
z uwzględnieniem aktywności organizacji pozarządowych uruchamianej do realizacji nowatorskich programów i projektów  
z udziałem rodzin z dziećmi.

5. Mobilizowanie samorządów do działań diagnostycznych oraz opracowywania i realizacji programów w dziedzinie wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z EFS.

6. Upowszechnianie i wdrażanie wszelkich form ułatwiających rodzinom realizację ich funkcji wobec dzieci, a także promowa-
nie rodzin i dzietności jako zasobu społecznego.

7. Rozwój poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

DZIAŁANIA

1. Badanie, analiza i monitorowanie potrzeb rodzin i dzieci, a także trendów demograficznych, stanu i jakości usług na rzecz dziecka i rodziny.
2. Wsparcie samorządów gmin i powiatów w działaniach diagnostycznych oraz w opracowywaniu i realizacji programów profilaktycznych  

na rzecz dziecka i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem programów wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich.
3. Wspieranie taniego budownictwa, przeciwdziałanie eksmisjom oraz organizowanie systemu mieszkań socjalnych i chronionych w gminach.
4. Zintegrowanie działań służb społecznych w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców oraz ułatwienia rodzicom z dziećmi powrotu na rynek 

pracy. 
5. Wspieranie rozwoju usług z zakresu organizacji czasu wolnego (imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych), tworzenie w przestrzeni 

publicznej bezpiecznych miejsc do spotkań i zabaw, zachęcanie szkół i innych podmiotów do prowadzenia aktywności poza edukacyjnej.
6. Wspieranie tworzenia i rozwoju placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 
7. Rozwój poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.
8. Umożliwienie każdej rodzinie z dzieckiem korzystania z poradnictwa rodzinnego i prawnego, w tym w szczególności w kwestiach dotyczą-

cych rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka, wczesnej interwencji oraz edukacji, organizowanego w ramach istniejącego systemu.
9. Inicjowanie opracowywania i realizacji programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, mających na celu 

wspieranie rozwoju dziecka.
10. Dostęp do szkoleń i działań podnoszących kompetencje profesjonalistów pracujących z dziećmi i rodzinami, również dla tych spoza służb 

publicznych – szczególnie w zakresie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i warunków życia rodzin z dziećmi.
Zintegrowanie lokalnych działań z zakresu tworzenia platform wymiany informacji, upowszechnianie dobrych praktyk i działań oraz partycypa-
cyjne opracowywanie programów społecznych.
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H 1. Wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie sprawowania funkcji rodzicielskich.
2. Rozwój asystentury rodzinnej oraz wzrost jakości i zakresu współpracy osób/instytucji pracujących na rzecz rodziny.
3. Wzmacnianie aktywności społecznej rodziny i jej samodzielności ekonomicznej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych i aktywnych form pomocy dziecku i rodzinie.
2. Wsparcie rodzin z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i zapobieganie separacji dzieci  

od rodziców.
3. Wsparcie kadr pomocy społecznej w działaniach z zakresu przeciwdziałania problemowi bezradności rodzin.
4. Inicjowanie tworzenia i propagowanie funkcjonowania grup formalnych i nieformalnych oraz instytucji pomocowych 

działających na rzecz rodziny i dzieci.
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DZIAŁANIA
1. Inicjowanie, wspieranie i promowanie integracji lokalnych podmiotów działających w różnych sektorach na rzecz dziecka i rodziny.
2. Wspieranie projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz reintegracji rodzin i dzieci, podejmowanych w środowiskach 

lokalnych.
3. Rozwój asystentury w gminach i podnoszenie kompetencji asystentów rodziny.
4. Wspieranie gmin w osiąganiu standardu zatrudnienia pracowników socjalnych i podnoszenia ich kompetencji.
5. Wspieranie programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
6. Wspieranie działań różnych podmiotów na rzecz rozwoju specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej  

i mieszkań chronionych.
7. Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do działań z zakresu wsparcia rodziny z dzieckiem.
8. Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie form terapii rodzinnej, mediacji,  

interwencji kryzysowej i innych form specjalistycznej pomocy rodzinie.
Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwoju specjalistycznych form pomocy i interwencji w rodzinie.
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1. Rozwój systemów wspierania rodziny oraz pieczy nad dzieckiem sprawowanych w środowisku lokalnym,  
w tym także w formie przysposobienia.

2. Wsparcie działań związanych z procesem przysposobienia, promocja adopcji z zachowaniem dbałości o prawidłowy dobór 
rodziców adopcyjnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Deinstytucjonalizacja usług oraz wzmocnienie wielosektorowych działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, minimalizowa-

nie liczby umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rozwój rodzinnych form opieki.
2. Wzmocnienie wielosektorowych działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, w tym włączenie organizacji obywatelskich, 

biznesu i wolontariuszy w działania pomocowe.
3. Wsparcie rozwiązań z zakresu adopcji oraz promocja tej formy rodzicielstwa.

DZIAŁANIA
1. Wspieranie programów powiatowych na rzecz rozwoju i wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rozwoju usług świadczonych  

w środowisku. 
2. Wspieranie środowisk i organizacji działających w obszarze pieczy zastępczej i adopcji, w tym inicjatyw organizacji pozarządowych i biznesu.
3. Promocja pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego oraz działania edukacyjne i upowszechniające rodzinną pieczę zastępczą.
4. Pomoc i wsparcie w podnoszeniu kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
5. Podejmowanie na poziomie samorządu powiatu i samorządu województwa aktywnych działań zmierzających do powstania  

instytucjonalnych form pomocy dla dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych i emocjonalnych.
6. Wspieranie i promowanie form pracy z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.
7. Pomoc i wsparcie w podnoszeniu kompetencji profesjonalistów pracujących z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,  

z rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
8. Pomoc i wsparcie w podnoszeniu kompetencji profesjonalistów pracujących w obszarze adopcji, w tym przygotowujących kandydatów  

na rodziców adopcyjnych do przysposobienia.
9. Realizacja adopcji z uwzględnieniem priorytetów właściwych dla okresu preadopcyjnego, adopcyjnego, postadopcyjnego i ogólnego, 

dotyczącego współpracy instytucji.
10. Wypracowanie i promocja skutecznych modeli usamodzielnienia wychowanków różnych form pieczy zastępczej, a zwłaszcza z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych.
11. Promowanie nowych rozwiązań w zakresie pieczy zastępczej i w obszarze adopcji.
12. Monitorowanie rozwoju pieczy zastępczej i adopcji.
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Rozwój systemu wspierania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i wielodzietności.
CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wzmocnienie wielosektorowych działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
2. Rozwój działań skierowanych do różnych typów rodzin (imigranckich, niepełnych, wielodzietnych). 
3. Wzmocnienie działań skierowanych na ochronę macierzyństwa, zwłaszcza w wypadku małoletnich matek.
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3.2. Monitoring, ewaluacja, źródła finansowania programu

Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej w województwie mazowieckim na lata 
2015-2020 będzie monitorowany corocznie poprzez 
analizę wszystkich dostępnych sprawozdań i rapor-
tów wojewódzkich, w tym na podstawie oceny zaso-
bów pomocy społecznej (…) – badania realizowa-
nego obligatoryjnie na mocy ustawy o pomocy 
społecznej, a w przypadku zadań Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego z zakresu wsparcia dziecka 
i rodziny – na podstawie wyników monitoringu ich 
realizacji. 

Z uwagi na charakter Programu, znaczną liczbę 
realizatorów oraz rozległe terytorium całego woje-
wództwa, jego realizacja opierać się będzie o harmo-
nogram.

Działania konkretnych instytucji – realizatorów 
działań Programu będą zawierać się w rocznych pla-
nach pracy.

Obserwacja zmian przebiegać będzie zwłaszcza 
pod kątem rozbudowy i uelastycznienia systemu 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adekwat-
ności do lokalnych potrzeb.

Na obraz działań uznanych za zrealizowane skła-
dać się będą wyniki aktywności wszystkich aktorów 
społecznych – bez względu na podmiot czy resort,  
o ile dzięki danej inicjatywie rozwinie się system 
usług wspierających, wzrośnie liczba i zakres działań 

Realizatorami działań wykazanych w Programie będą: 
1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego).
2. Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
3. Instytucje i podmioty zobligowane do podejmowania działań w zakresie wspierania rodzin  

(służby: ochrony zdrowia, policji, zatrudnienia; szkoły i poradnie).
4. Ośrodki adopcyjne.
5. Organizacje pozarządowe, osoby prawne, kościoły – działające w zakresie wspierania rodziny,  

pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

profilaktycznych, poszerzy się sieć programowanego 
wsparcia rodziny, a stosownie do tego zmieni się 
(zawęży) system pieczy zastępczej.

Działania wynikające z Programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie 
mazowieckim w latach 2015-2020 mają na celu przede 
wszystkim spowodować stosowny do potrzeb lokal-
nych i regionalnych rozwój form pieczy zastępczej ze 
szczególnym naciskiem na formy rodzinne oraz stwo-
rzenie spójnego i profesjonalnego sposobu przeciw-
działania wychowywania się dzieci poza rodziną.

Ocena realizacji Programu prowadzona będzie 
także wraz z corocznym monitoringiem Strategii Poli-
tyki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

Ewaluacja Programu będzie realizowana raz na 
dwa lata – dodatkowo Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej w ostatnim roku realizacji Programu pla-
nuje opracowanie Diagnozy systemu wspierania 
rodziny (…) oraz pieczy zastępczej, aby zaobserwo-
wać zaistniałe zależności obu tych obszarów, podle-
gających wzajemnemu sprzężeniu zwrotnemu– prze-
widywane jest bowiem, że rozwój usług i inicjatyw  
z zakresu wspierania rodziny spowoduje powodze-
nie kolejnego etapu modyfikacji systemu pieczy 
zastępczej, funkcjonującego w latach 1999-2012 jako 
opieka zastępcza w resorcie pomocy społecznej.  

DZIAŁANIA
1. Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej rodzin. 
2. Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci.
3. Promocja i wsparcie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym rozwój placówek  

wychowania przedszkolnego i żłobków, szczególnie na terenach wiejskich.
4. Wspieranie działań na rzecz pomocy samotnym rodzicom, szczególnie nastoletnim matkom.
5. Wsparcie kobiet z dziećmi przy wychodzeniu z bezdomności. 
6. Zwiększenie dostępu do usług z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zwłaszcza dla kobiet w ciąży, dzieci i młodych matek.
7. Wspieranie działań na rzecz dzieci i rodzin imigranckich, w tym posiadających status uchodźcy i pobyt tolerowany.
8. Podejmowanie działań na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych, w tym w ramach Programu – Karta Dużej Rodziny.
Promocja nowych rozwiązań w zakresie ochrony macierzyństwa i upowszechnianie dobrych praktyk.
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O odpowiedzialnej deinstytucjonalizacji usług wspar-
cia rodziny i opieki nad dzieckiem oraz systemu pieczy 
zastępczej

Wprowadzone w 2011 r. zmiany w systemie miały 
na celu zmobilizować społeczności do budowy lokal-
nych systemów wsparcia rodziny (jako zasadniczej 
części lokalnej polityki rodzinnej). 

System powinien realizować ustrojową zasadę 
pomocniczości i stać na straży więzi rodzinnych. Stąd 
głównymi usługami powinny być te o charakterze 

profilaktycznym i aktywizującym (podtrzymywanie  
i utrwalanie samodzielności rodzin), nie zaś interwen-
cyjne, kończące się (czasową) dezorganizacją rodziny. 

Usługa pieczy zastępczej jest ostateczna, ale i tym-
czasowa. Jednocześnie ma na celu wspomóc proces 
przywracania samodzielności rodzin. 

Zdecentralizowany system powinien koncentro-
wać się wokół działań nakierowanych na (re)inte-
grację rodziny, być też kompleksowy. Idea deinsty-
tucjonalizacji, promowana w UE, wyznacza sposób 

Rozdział 4 

4.1. Wnioski końcowe i rekomendacje w obszarach wsparcia 
rodziny i systemu pieczy zastępczej

Za typ idealny w tej mierze należałoby uznać mniej 
umieszczeń dzieci poza rodziną i faktycznie czasowy 
charakter pieczy zastępczej, a także wzrost liczby  
i form rodzinnych oraz wzrost rangi adopcji, jako 
zgodnego z prawem sposobu zapewnienia dzieciom 
opieki i wychowania w rodzinie.

Ze względu na wysoki stopień dynamiki obu syste-
mów oraz ich wskazaną już współzależność, prawdopo-
dobne jest wystąpienie konieczności weryfikacji celów  
i działań Programu – po każdym roku jego realizacji.

Program będą realizowały: samorządy terytorialne 
i ich jednostki organizacyjne, instytucje, podmioty 
zobligowane do podejmowania działań w tym zakre-
sie oraz organizacje pozarządowe. W imieniu samo-
rządu województwa zadania wynikające z Programu 
zrealizuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Cele realizowane będą w formie pracy ciągłej przez 
cały okres realizacji Programu, a zadania z niego wyni-
kające będą finansowane z wykorzystaniem wielu 
źródeł, określanych w preliminarzu wydatków opra-
cowywanych na dany rok budżetowy. 

Środki finansowe niezbędne do realizacji celu 
głównego i celów szczegółowych Programu pocho-
dzić będą z następujących źródeł:

�� środki własne budżetu województwa usta-
lane rokrocznie w ramach uchwały budżeto-
wej na każdy kolejny rok realizacji Programu,
�� środki pozyskane w ramach istniejących moż-

liwości przez finansowe instrumenty polityki 
strukturalnej realizowanej przez UE,

�� środki pozyskane z budżetu państwa w ramach:
a. dotacji celowej z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych (adopcje), 
b. środki z budżetu państwa planowane do 

pozyskania w ramach ogłaszanych przez 
MPiPS konkursów dla samorządów tery-
torialnych.

Czas realizacji Programu Wspierania Rodziny i Sys-
temu Pieczy Zastępczej w województwie mazowiec-
kim (2015-2020) odpowiada drugiemu okresowi pro-
gramowania, dotyczącemu wydatkowania środków 
pochodzących z EFS.

To źródło finansowania z pewnością stanowić 
będzie, podobnie jak w minionym okresie – znaczną 
część ogólnej puli środków wydatkowanych przez 
samorządy oraz instytucje sektora pozarządowego na 
aktywną politykę społeczną, w tym rodzinną oraz  
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej, a także działania o charakterze innowacyjnym 
czy modelowym.

Na realizację celów Programu przeznaczone będą 
także środki własne samorządów, w tym przezna-
czane na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz 
pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych przez administrację rządową.

Założeniem zbiorowej pracy nad osiągnięciem 
celów Programu jest uzyskanie wysokich rezultatów  
w odniesieniu do standardu reintegracji rodzin i zacho-
wania ich samodzielności oraz dalszy wzrost poziomu  
i jakości usług socjalnych, w tym pracy socjalnej.
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przekształceń systemowych – w kierunku usług 
świadczonych w środowisku lokalnym. 

Dzięki funduszom unijnym będzie ona coraz silniej 
oddziaływać na skalę i zakres działań pomocowych  
w lokalnych systemach. Jednocześnie deinstytucjo-
nalizacja, pojmowana w nadmiernie upraszczający  
i redukcjonistyczny sposób, przynosi zagrożenia. 

W Stanach Zjednoczonych deistytucjonalizacja 
zadań wobec młodzieży, która miała miejsce w latach 
70-tych XX w., przyczyniła się do wzrostu lokalnych 
problemów społecznych na skutek opóźnienia  
w przekazywaniu społecznościom finansów i spowo-
dowanego tym braku pomocy potrzebującym.  
Nie zadbano też o „symbiozę” pomiędzy światem 
instytucji stacjonarnych a działaniami środowisko-
wymi, tak aby zabezpieczyć różnorodne potrzeby 
dzieci i młodzieży, w tym te, które powstały na skutek 
niewydolności wsparcia ze strony społeczności. 

Podobnie w krajach Europy Zachodniej powrót 
do lokalności polityki wobec dzieci i młodzieży oraz 
mocny sprzeciw wobec umieszczeniom dzieci i mło-
dych osób w placówkach, związany z wytycznymi 
dotyczącymi deinstytucjonalizacji, obecnie prowa-
dzi niekiedy do pogorszenia jakości lokalnych dzia-
łań16. O wiele więcej dzieci i nastolatków z poważ-
nymi problemami jest zatrzymywanych w swoich 
środowiskach, które nie są w stanie sprostać temu 
wyzwaniu. Włochy, Wielka Brytania i Stany Zjedno-
czone doświadczyły wzrostu liczby młodocianych 
bezdomnych, którzy po okresach pobytu w szpita-
lach psychiatrycznych, pieczy zastępczej, w domach 
poprawczych a niekiedy więzieniach zostali „przy-
wróceni” swoim społecznościom17.

Często również ignorowano strukturalny wymiar 
problemów indywidualnych (np. masowy brak pracy, 
ubóstwo) na rzecz wskazania na niewydolność jedno-
stek, rodzin czy społeczności, jako źródła trudności  
w realizacji przez jednostki norm społecznych18.

Tymczasem przyczyny problemów o strukturalnej 
genezie będą narastać, zwłaszcza w okresie recesji, 
która ma miejsce od 2008 roku w UE. Jak wskazują 
autorzy Raportu Innocenti „Dzieci recesji. Wpływ 
kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia 
dzieci w krajach wysokorozwiniętych”19, w wielu kra-
jach UE sytuacja bytowa rodzin z dziećmi uległa 
znacznemu pogorszeniu – np. w Grecji, Irlandii,  
Hiszpanii. Wzrost bezrobocia wśród młodych osób  

i młodzieży skutkuje powiększaniem się zbiorowości 
określanej jako NEET (poza edukacją, pracą i szkole-
niem). Skutki obecnej recesji odczuwane będą jed-
nak i po jej zakończeniu. 

Dzieci wychowywane w biedzie mają mniejsze 
szanse na dobre przygotowanie do startu w dorosłe 
życie (gorsza edukacja, warunki rozwoju, zdrowia);  
w przyszłości jako pracobiorcy lokują się na gorszych 
pozycjach na rynku pracy i często w dorosłości 
doświadczają ubóstwa. Polska należy do krajów, 
gdzie skutki ostatniej recesji są relatywnie mniejsze 
niż w krajach Europy Południowej, ale i tak wzrasta 
odczucie relatywnej biedy i realnie pogarszają się 
warunki startu młodzieży w dorosłe życie. Długookre-
sowość skutków problemów społecznych wymaga 
długofalowej strategii.

Tymczasem deinstytucjonalizacja jako strategia 
zmian, bywa wyrazem afirmacji struktur bardziej 
płynnych niż biurokracja, o sieciowym charakterze. 
Nie zawsze jednak wspólnoty i sieci lepiej reagują  
na ludzkie potrzeby od hierarchicznych instytucji,  
a zmiana jest wypadkową konglomeratu potencjałów 
jednostki, środowiska i (sztywnych lub bardziej płyn-
nych) struktur instytucji20. 

Stąd, zwłaszcza w czasach niepokojów gospodar-
czych, należy tworzyć politykę opartą na adekwat-
nych do potrzeb strukturach, sieciach i hierarchiach 
wzajemnie uzupełniających swoje działania. Działa-
nia strategiczne na poziomie regionu powinny więc 
uwzględnić ograniczenia płynące z systemu społecz-
nego, gospodarczego oraz organizacyjnego jedno-
stek wykonawczych szeroko rozumianej pomocy 
społecznej (w tym w sektorze pozarządowym) oraz 
uprzedzać możliwe negatywne skutki uruchamia-
nych procesów (w tym deinstytucjonalizacji). 

Poniższe rekomendacje mają charakter kierun-
kowy, a działania operacyjne winny być spójne  
z analizami całości materiału diagnostycznego, także 
w innych obszarach (w tym walki z przemocą w rodzi-
nie, przeciwdziałaniu ubóstwu, bezdomności, bezro-
bocia i ubóstwa). Są kompatybilne z zaleceniami UNI-
CEF zawartymi w cytowanym Raporcie Innocenti, 
które postulują podjęcie zobowiązań prowadzenia 
polityki walki z ubóstwem, rozwój działań ratowni-
czych, zapobiegających i stwarzających warunki do 
rozwoju dzieci i młodzieży (pod hasłem „dawać 
nadzieję”) i apelują o opracowywanie lepszych 
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danych w celu prowadzenia świadomych debat poli-
tycznych.

Wobec tego zaleca się, aby na Mazowszu:
1. Rozwinąć i uspójnić (przy uwzględnieniu 

specyfiki) lokalne systemy oraz stworzyć 
koncepcyjnie spójny regionalnie system 
wsparcia rodzin (zrównoważony w działa-
niach profilaktycznych, interwencyjnych  
i aktywizujących); w tym zakresie szczegól-
nie należy wspierać obszary wiejskie oraz te 
powiaty (np. radomski), które wykazują 
wysokie ryzyka (wskaźniki zagrożeń) proce-
sami dezorganizacji rodzin.

2. Prowadzić działania diagnostyczne w obsza-
rze wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  
w tym monitorować system wsparcia dla 
rodzin zastępczych, proces adopcji, proces 
usamodzielniania wychowanków z różnych 
form opieki zastępczej.

3. Kontynuować badania szczegółowe i spe-
cjalne dotyczące grup wrażliwych na dozna-
nie ryzyka, grup szczególnego ryzyka lub 
generujących ryzyko, m.in.: wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
nastoletnich rodziców, rodzin zastępczych 
wszystkich typów.

4. Zadbać o zatrudnienie (problemy: liczba 
zatrudnionych, elastyczność zatrudnienia)  
i stabilizację kadr pomocy społecznej, ich 
rozwój zawodowy, w tym kadry kierowniczej 
(badania w obszarze pomocy społecznej 
wykazują małe zainteresowanie aktywizo-
waniem kierownictwa kadry pomocy spo-
łecznej).

5. Wesprzeć gminy w działaniach służących 
rozwojowi pracy socjalnej z rodziną, pracy 
środowiskowej, pracy podwórkowej i na 
rzecz instytucji wspierających rodzinę(pla-
cówki wsparcia dziennego, rozwój poradni 
psychologiczno-pedagogicznych), w tym  
w opracowaniu programów wsparcia rodzin; 
lokalne systemy powinny równoważyć ele-
menty kontroli oraz asysty, dawać poczucie 
bezpieczeństwa beneficjentom na drodze 
do samodzielności.

6. Wesprzeć powiaty w działaniach na rzecz 
wychowanków pieczy zastępczej i ich rodzin.

7. Wesprzeć podmioty, które realizują nowe 
zadania w systemie, w tym adopcję; położyć 
nacisk na kwestie związane z adopcją jako 
rodzicielstwem, a nie tylko określoną usługą 
społeczną.

8. Wesprzeć samorządy w pozyskiwaniu środków 
na rozwój infrastruktury pomocowej w tym 
dziennych ośrodków wsparcia.

9. Dbać o medialny wizerunek służb i działań 
pomocowych, wskazać na korzyści płynące  
z rozwoju lokalnych służb społecznych w tym 
obszarze (pośrednim efektem powinno być 
poczucie bezpieczeństwa kadr).

10. Promować poszukiwanie partnerów z róż-
nych sektorów (prywatnego, publicznego, 
pozarządowego) w obszarze działań inno-
wacyjnych oraz standardowych, zadbać  
o zasoby wolontariuszy w placówkach 
publicznej pomocy społecznej.

11. Promować aktywność obywatelską w obszarze 
szeroko rozumianego wspierania rodzin  
i pieczy zastępczej (w tym rozwój rodzin wspie-
rających i pomocowych), wykorzystywać 
potencjał organizacji pozarządowych regionu.

12. Promować dobre praktyki, w tym dotyczące 
diagnoz lokalnych i w subregionach oraz sku-
tecznych rozwiązań organizacyjnych i mery-
torycznych.

Na poziomie regionalnym, w latach 2013-2014 opra-
cowano już innowacyjne wsparcie diagnostyczne oraz 
w zakresie programowania i szacowania kosztów skut-
ków bierności w polityce społecznej, oferowane samo-
rządom (np. Kalkulator Kosztów Zaniechania) oraz 
stworzono Model Systemowy Pracy Socjalnej, jako 
narzędzie do prowadzenia aktywnej pracy socjalnej  
w oparciu o diagnozę potrzeb rodziny z dzieckiem. 

Systemy lokalne opierają się na sieci publicznej 
pomocy społecznej, ale duża aktywność sektora oby-
watelskiego (Mazowsze jest regionem o wysokim 
wskaźniku organizacji pozarządowych) daje szanse 
na uzupełnienie działań publicznych, zwłaszcza,  
że zatrudnienie pracowników socjalnych, koordyna-
torów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów 
rodziny nie osiągnęło jeszcze wyznaczonych przepi-
sami standardów.

Wiele działań już zrealizowano, ale niestety są 
jeszcze na Mazowszu obszary niewypełnione aktyw-
nością, miejsca – gdzie nie ma wielu niezbędnych 
form wsparcia rodzin i niezbędne jest łączenie wysił-
ków, dzielenie się wiedzą i współpraca osób i insty-
tucji, nie wyłączając tych rodzin.

W Projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania, przy-
woływanym tu wielokrotnie oszacowane zostało,  
że niepodejmowanie działań kosztuje dużo więcej 
niż aktywizowanie, a profilaktyka może sprawić,  
że niektóre problemy społeczne po prostu nie będą 
występować.






