MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POLITYKI RODZINNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 60, fax +48 22 529 06 61
www.mrpips.gov.pl; E-Mail: info@mrpips.gov.pl

Warszawa, 15 października 2018r.
DSR.I.8511.74.2018.AKU
Państwo
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Urzędów Wojewódzkich
- wszyscy
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
W związku z realizacją przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Działania 2.8 - Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Rozwój Edukacja 2014 – 2020, zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne
poinformowanie jednostek systemu wsparcia rodziny,

pieczy zastępczej i adopcji

z terenu Państwa województwa o możliwości skorzystania ze szkoleń.
Należy zauważyć, że ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn.zm.) wprowadza szereg
rozwiązań zmierzających do intensyfikacji

działań na rzecz dziecka

i rodziny,

a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej. Omawiana ustawa, w celu jak najszybszego
wdrożenia pożądanych kierunków zmian,

nakłada

na samorządy wszystkich szczebli

oraz inne instytucje realizujące zadania określone w/w ustawą, obowiązek systematycznego
podnoszenia kwalifikacji kadr systemu i jego otoczenia instytucjonalnego.
Szkolenia winny być kierowane do realizatorów ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, do których należą - wskazane explicite w ustawie - jednostki
organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: jednostki organizacyjne
jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej,

placówki

opiekuńczo-wychowawcze,

regionalne

placówki

opiekuńczo-

terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty,
którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zadania wynikające z ustawy realizowane są przez wszystkie szczeble samorządu
terytorialnego jako zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Ustawa
wyjątkową wagę przykłada do zasady współpracy nie tylko horyzontalnie - na poziomie

jednostkowego samorządu, ale również wertykalnie – pomiędzy różnymi
samorządu terytorialnego. Beneficjenci szkoleń reprezentować mogą

szczeblami

różne szczeble

samorządu terytorialnego. Należą do nich przede wszystkim:
a) poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego
w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie,
pedagodzy, osoby prowadzące terapię , opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające
oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece
i wychowaniu dziecka,
b) poziom

powiatów:

koordynatorzy

rodzinnej

pieczy

zastępczej,

pracownicy

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy
rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy
zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: dyrektor
placówek opiekuńczo wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu
rodzinnego,

pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy,

pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy
dziecka,
c) poziom województwa (marszalek): pracownicy regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych,

interwencyjnych

ośrodków

preadopcyjnych

oraz

ośrodków

adopcyjnych,
d) poziom wojewody: pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Szkolenia mogą również obejmować uzupełniająco następujące grupy osób, tj.:
a) przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów,) i/lub;
b)

przedstawicieli

oświaty

(m.in.

pedagogów

i

psychologów

szkolnych,

wychowawców) i/lub;
c) przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki) i/lub;
d) inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi
pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.
Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 30% uczestników projektu. Muszą to być
osoby, które uczestniczą zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie
rodziny i pieczę zastępczą, będąc członkami zespołów interdyscyplinarnych, zespołów
oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby
sprawujące pieczę zastępczą.

Ponadto beneficjenci szkoleń

mogą również dostarczać

na potrzeby systemu opinie psychologiczne i lekarskie, czy wręcz uczestniczyć w różnego
typu działaniach na rzecz ochrony praw dziecka.

Szkolenia są prowadzone przez firmy, które otrzymały dotację w ramach
rozstrzygniętego konkursu ofert w podziale na 4 makroregiony:


makroregion południowy (woj.: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie)
nazwa Beneficjenta – Województwo Małopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie
osoba do kontaktu – Magdalena Augustowska,
tel. (012) 422 06 36 w. 36,
mail: maugustowska@rops.krakow.pl ;



makroregion wschodni (woj.: lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
świętokrzyskie)
nazwa Beneficjenta – Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie
osoba do kontaktu – Beata Kret,
tel. (017) 850 79 25,
mail: b.kret@rops.rzeszow ;



makroregion północno-zachodni (woj.: lubuskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)
nazwa Beneficjenta – Stowarzyszenie SOS Dla Rodziny,
osoba do kontaktu – Marcin Nowak,
tel. (091) 350 73 80,
mail: mnowak@sosdlarodziny.com ;



makroregion centralny (woj.: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie)
nazwa Beneficjenta – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie,
osoba do kontaktu – Dorota Zalewska,
tel. (022) 823 66 23 w. 124,
mail: d.zalewska@wspkorczak.eu

Będę

zobowiązany

za

zainteresowanie ofertą

szkoleń jednostki i instytucje

działające w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną w Państwa województwach.
z poważaniem
Marek Bucior
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

