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ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ANALIZA
USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ DZIECI I RODZIN

ANKIETA DLA POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
Szanowni Państwo,
Fundacja Dziecko i Rodzina od marca 2016 roku rozpoczęła realizację projektu
„Razem dla Dziecka i Rodziny” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2016 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w badaniach dotyczących zakresu realizacji
zadań w oparciu o katalog usług i procedur wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz Ogólnoeuropejskich
wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na
poziomie lokalnej społeczności z listopada 2012 roku. Celem niniejszej ankiety jest analiza
jakościowa i ilościowa świadczonych usług oraz zebranie informacji na temat zasobów
i potrzeb niezbędnych do realizacji wyznaczonych Ustawowo zadań. W badaniach
ankietowych przeprowadzonych przez Fundację wezmą również udział przedstawiciele
ośrodków pomocy społecznej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodziny,
rodziny biologiczne oraz dzieci umieszczone w pieczy. Przeprowadzone ankiety i wywiady
wraz
z ich analizą będą anonimowe. Zebrane dane posłużą do wypracowania rekomendacji i
postulatów, które przedstawione i omówione zostaną podczas konferencji zorganizowanej
w październiku 2017 roku. Za pomoc i udzielenie odpowiedzi na poniżej zawarte pytania
serdecznie dziękujemy.
1. Proszę o uzupełnienie tabeli na podstawie danych z Państwa powiatu:
Ilość placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu,
w których przebywa do 14 dzieci
Ilość placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu, w których przebywa
powyżej 14 dzieci
Ilość opiekunów/wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie powiatu
Ilość rodzin zastępczych zawodowych na terenie powiatu
Ilość rodzin zastępczych spokrewnionych na terenie powiatu
Ilość rodzin zastępczych niezawodowych na terenie powiatu
Ilość placówek typu rodzinnego na terenie powiatu
Ilość rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu
Ilość zatrudnionych
zastępczej

na

umowę

o

pracę

koordynatorów

Ilość rodzin objętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

rodzinnej

pieczy
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Ilość prowadzonych mieszkań chronionych
Ilość osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych

2. Proszę podać ilość dzieci z Państwa powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie 2014 i 2015 roku:

Ilość dzieci:
Rodzaj pieczy zastępczej:

2014 r
poniżej 10 powyżej
roku życia 10 roku
życia

2015r
poniżej powyżej
10 roku 10 roku
życia
życia

Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie
powiatu
Instytucjonalna piecza
terenem powiatu

zastępcza

poza

Rodzinna piecza zastępcza na terenie powiatu
Rodzinna piecza zastępcza poza terenem
powiatu
3. Proszę podać ilość dzieci, które w roku 2014 i 2015 powróciły pod opiekę rodziców
biologicznych, wcześniej przebywające w:

Ilość dzieci:
2014 r
poniżej 10 powyżej
roku życia 10 roku
życia

Rodzaj pieczy zastępczej:

Instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie
powiatu
Instytucjonalnej pieczy
terenem powiatu
Rodzinnej
powiatu

pieczy

zastępczej

zastępczej

na

poza
terenie

Rodzinnej pieczy zastępczej poza terenem
powiatu

2015r
poniżej powyżej
10 roku 10 roku
życia
życia
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4. Czy Państwa zdaniem organizator rodzinnej pieczy zastępczej powinien posiadać
informacje dotyczące częstotliwości osobistych kontaktów dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną?
TAK

NIE

5. Czy Państwo, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej posiadacie informacje
dotyczące częstotliwości osobistych kontaktów dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej z rodziną biologiczną?
TAK

NIE

6. Proszę o krótkie wyjaśnienie, co dla Pana/Pani oznacza sformułowanie „stabilne
środowisko wychowawcze” w stosunku do dzieci, które umieszczone są w pieczy
zastępczej?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
7. Czy organizator rodzinnej pieczy zastępczej posiada informacje na temat udziału
dzieci umieszczonych w pieczy, w dodatkowych zajęciach rozwijających
zainteresowania?
TAK

NIE

Jeśli wybrał Pan/Pani odpowiedź „tak” prosimy o uzupełnienie tabeli.
Ilość dzieci korzystająca z dodatkowych zajęć:
2014 r
poniżej 10
powyżej
roku życia
10 roku
życia

Rodzaj pieczy zastępczej:

Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie
powiatu
Instytucjonalna piecza
terenem powiatu

zastępcza

poza

Rodzinna piecza zastępcza na terenie powiatu
Rodzinna piecza zastępcza poza terenem
powiatu

2015r
poniżej 10 powyżej
roku życia
10 roku
życia
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8. Proszę o udzielenie informacji, ilu usamodzielnionych wychowanków opuściło
pieczę zastępczą w 2014 i 2015 roku przebywających w:

Rodzaj pieczy zastępczej:

Ilość usamodzielnionych
wychowanków:
2014 r
2015r

Instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu
Instytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem powiatu
Rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu
Rodzinnej pieczy zastępczej poza terenem powiatu

9. Proszę o udzielenie informacji ilu wychowanków powyżej 18 roku życia korzysta /
korzystało z:

Rodzaj wsparcia zgodnie
z Ustawą:

Pomoc na kontynuowanie
nauki:

Pomoc na usamodzielnienie:

Rodzaj pieczy zastępczej:
Instytucjonalna piecza zastępcza na
terenie powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Rodzinna piecza zastępcza na terenie
powiatu
Rodzinna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza na
terenie powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Rodzinna piecza zastępcza na terenie
powiatu
Rodzinna piecza zastępcza poza
terenem powiatu

Ilość wychowanków,
która otrzymała
pomoc w:
2014 r
2015r
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Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc w uzyskaniu
odpowiednich warunków
mieszkaniowych

Pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia

Pomoc prawna i
psychologiczna

Instytucjonalna piecza zastępcza na
terenie powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Rodzinna piecza zastępcza na terenie
powiatu
Rodzinna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza na
terenie powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Rodzinna piecza zastępcza na terenie
powiatu
Rodzinna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza na
terenie powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Rodzinna piecza zastępcza na terenie
powiatu
Rodzinna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza na
terenie powiatu
Instytucjonalna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
Rodzinna piecza zastępcza na terenie
powiatu
Rodzinna piecza zastępcza poza
terenem powiatu
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10. Proszę określić czy na terenie Państwa powiatu, w ramach ochrony dzieci przed
arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka, są podejmowane następujące
działania:
(proszę o zaznaczenie „x” wybranej odpowiedzi)

Rodzaj działania:

Rodzaj pieczy zastępczej
Rodzinna piecza zastępcza

1. Rodziny zastępcze i pracownicy
zostali
przeszkoleni
z
zakresu Instytucjonalna
przestrzegania praw dziecka
zastępcza

piecza

2. Czy prowadzony jest monitoring
realizacji praw dziecka obejmujący:
•

Rodzinna piecza zastępcza
przegląd procedur odwoławczych dla
dzieci (do kogo mogą się zwrócić w
Instytucjonalna
piecza
sytuacji subiektywnego domniemania,
zastępcza
że łamane są ich prawa)

•

sukcesywnie
przeprowadzane
są Rodzinna piecza zastępcza
rozmowy z opiekunami sprawdzające
Instytucjonalna
piecza
znajomość w/w procedur
zastępcza

•

sukcesywnie
przeprowadzane
są Rodzinna piecza zastępcza
rozmowy z dziećmi na temat
Instytucjonalna
piecza
przestrzegania ich praw
zastępcza

3. Czy
dzieci
znają
procedurę Rodzinna piecza zastępcza
odwoławczą, wiedzą do kogo mogą się
zwrócić w sytuacji subiektywnego Instytucjonalna
piecza
domniemania, że ich prawa są łamane
zastępcza

Tak

Nie

Nie
wiem
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11. Czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi poradnictwo specjalistyczne
w następujących zakresach? Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi.
•
•

Poradnictwa prawnego,
Poradnictwa psychologicznego,

•
Poradnictwa rodzinnego,
•
Inne, jakie ? …………………………………………………………………
12. Proszę opisać, w jaki sposób organizowana jest pomoc osobom przeżywającym
trudności w zakresie integracji ze środowiskiem (dotyczy osób opuszczających
mieszkania chronione, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).
Proszę
o podanie jednego lub kilku przykładowych rodzajów podejmowanych działań, które
prowadzone są cyklicznie.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

13. Czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje/ podjęło działania mające na
celu przygotowanie rodzin zastępczych do przyjęcia dzieci cudzoziemców?
TAK

NIE

Jeśli tak, proszę wpisać, jakie były to działania..............................…………………..
…………………………………………………………………………………………
14. Czy na terenie Państwa powiatu prowadzone były szkolenia na temat pracy z dziećmi
pochodzących z innych kultur, wyznań i krajów?
•

Dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

TAK
•

NIE

Dla rodzin zastępczych

TAK

NIE
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15. Prosimy o określenie, jak często organizowane są szkolenia na terenie Państwa
powiatu podnoszące umiejętności i kompetencje.
(proszę o zaznaczenie „x” wybranej odpowiedzi)
1 raz na
kwartał

1 raz na pół
roku

1 raz w roku

rzadziej niż 1
raz w roku

Rodzin
zastępczych
zawodowych
Rodzin
zastępczych
niezawodowcy
Rodzin
zastępczych
spokrewnionych
Koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej
Dyrektorów placówek
opiekuńczowychowawczych,
placówek typu rodzinnego
i rodzinnych domów
dziecka
16. Które z wymienionych form wsparcia dla rodzin zastępczych organizowane są przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie? Proszę o podkreślenie wybranych odpowiedzi
i wskazanie jak często usługi te są dostępne dla beneficjentów.
Forma wsparcia:
1 raz w
2 razy w
1 raz w
Nie jest
tygodniu
tygodniu
miesiącu
prowadzone
Poradnictwo
prawne
Poradnictwo
psychologiczne
Grupy
wsparcia
dla
rodzin
zastępczych
Grupy
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samopomocowe

Inne, i jak często ………………………………………………………………….......
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

