
Uchwała Nr XXIII/132/2012
Rady Powiatu w Miliczu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Milickim
na lata 2012-2014"

Na podstawie art.4 ust. l 3-5 art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 , póz 1592 z późn. zm.) oraz
art. 180 pkt l ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. nr 149 ; póz . 887 z późn. zm.) Rada Powiatu w Milic/u uchwala,
co następuje:

§1

Uchwala się „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Milickim na lata
2012- 2014" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ -i
3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXIII/132/2012 r.
w sprawie „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Milickim

na lata 2012-2014"

Zgodnie z art. 180 pkt l ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 , póz . 887 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy
opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej, zawierających
miedzy innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
W celu realizacji w/w zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu opracowało projekt
dokumentu.

Na jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stoi obowiązek
roztoczenia opieki nad dziećmi, pozbawionymi właściwej opieki ze strony rodziców. Punktem wyjścia
dla stworzenia programu było założenie, aby nadal dzieci pozbawione opieki rodziców trafiały do
instytucjonalnej pieczy zastępczej tylko w ostateczności. Ponadto poprawa jakości życia
podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej, ich opiekunów oraz usamodzielnianych
wychowanków pieczy zastępczej jest możliwa tylko wtedy gdy istnieją jasno określone cele i kierunki
działań, które zostały określone w niniejszym programie.

Priorytety programu to:

1) Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego;
2) Wspieranie i rozwój różnych form rodzinnej pieczy zastępczej;
3) Organizowanie pomocy i wsparcia w procesie usamodzielnienia się i integracji ze

środowiskiem wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;
4) Dostosowanie systemu pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej do aktualnie

obowiązujących przepisów prawa

Oczekuje się, że opracowany materiał przyczyni się do usprawnienia systemu pieczy zastępczej na
terenie powiatu milickiego.


