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Unia Europejska podlega obecnie wielu znaczącym zmianom ekonomicznym, politycznym, 
środowiskowym oraz społecznym. Zmiany te oddziałują również na życie dzieci. Dzieci żyjące  
w ubóstwie lub te, które nie mogą żyć z własnymi rodzicami są najbardziej narażone na biedę, 
wykluczenie społeczne, dyskryminację, co w efekcie może zwiększać ich podatność na bycie 
wykorzystywanym lub odrzuconym. Okoliczności  i środowisko, w których dziecko jest wychowywane 
w zasadniczy sposób wpływa na sytuację życiową tego dziecka. Z przykrością zauważamy, że w Unii 
Europejskiej odsetek dzieci żyjących w ubóstwie jest wyższy niż odsetek ludzi dorosłych żyjących  
w ubóstwie. Musimy zatem zapewnić odpowiednie warunki życia i opiekę wszystkim dzieciom.  

 
Jako europejska Komisarz ds. stosunków zewnętrznych oraz europejskiej polityki sąsiedztwa 
koncentruję się szczególnie na efektywnej ochronie praw dziecka, uwzględniającej ich indywidualne 
potrzeby i możliwości rozwoju, a Unia Europejska wskazuje  innym krajom sposoby działania na rzecz 
dzieci. Propagowanie, ochrona i przestrzeganie praw dziecka stało się priorytetem zewnętrznej  
i wewnętrznej polityki Unii Europejskiej. Prawa dziecka stanowią element zbioru praw człowieka, 
które Unia Europejska i państwa członkowskie są zobowiązane przestrzegać na mocy traktatów 
europejskich. Mówię tutaj również o Konwencji o prawach dziecka Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i jej Protokołach Dodatkowych, Milenijnych Celach Rozwoju, Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka oraz Europejskiej Karcie Praw Podstawowych. 
 
W kontekście takich dokumentów Standardy Jakości dla dzieci (Q4C) stanowią uzupełnienie naszych 
starań w tworzeniu polityki chroniącej prawa dziecka, zwłaszcza dziecka, które nie ma możliwości 
zamieszkiwania z rodzicami. Standardy, opracowane na postawie doświadczeń życiowych, określają 
zakres działań skierowanych na zapewnienie i poprawę możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży 
przebywających w opiece zastępczej w Europie. Jestem przekonana, ze standardy te stanowią cenny 
wkład i istotny krok ku ujednoliceniu systemów opieki nad dzieckiem w Europie.  
 
 
Benita Ferrero-Waldner  
 
Unijna Komisarz  ds. Stosunków Zewnętrznych  
oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa  
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Podziękowania  
Niniejsze standardy nie mogłyby zostać opracowane bez uczestnictwa 163 przedstawicieli grupy 
dzieci i młodzieży mających doświadczenia opieki zastępczej, 36 rodziców biologicznych,  
106 opiekunów i 24 członków dalszych rodzin, a także prawników i przedstawicieli władz z całej 
Europy.  
 
„Innym punktem zwrotnym był sposób, w jaki zwróciła się do mnie matka zastępcza podczas naszego 

pierwszego spotkania. Pierwsza rzeczą, na jaką zwróciłam uwagę, było jej zachowanie. Poczułam  
się wtedy spokojnie. A ona powiedziała do mnie: Jestem tylko człowiekiem, dziś ja mogę pomóc Tobie. 

Jutro Ty możesz pomóc mnie.”  

(Matka z Norwegii, kod 22.04.02)  

 

 
Wstęp  
Prezentowane Standardy zostały opracowane przez 3  organizacje, których wspólnym celem  
jest praca na rzecz praw dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej: FICE (Fundation Internationale  

des Communautes Educatives), IFCO (International Foster Care Organisation) oraz Wiosek 
Dziecięcych SOS. Łącząc siły w ramach projektu Quality4Children (Q4C) szukamy możliwości  
i sposobów polepszenia sytuacji życiowej dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i wspierania  
ich rozwoju poprzez opracowanie standardów jakości oferowanej im opieki zastępczej.  
 
Niniejsza publikacja stanowi prezentację projektu Q4C i standardów jakości opieki zastępczej  
w Europie, opracowanych w efekcie działań podejmowanych w ramach tego projektu.  
 
Podłoże  
Wraz z przyjęciem w 1989 roku Konwencji o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
cele i działania naszych trzech organizacji uzyskały międzynarodową ramę prawną. Zaangażowanie 
międzynarodowej społeczności w kwestie poszanowania, ochrony i przestrzegania praw dziecka 
wzmocniło nasze działania. W związku z narastającymi przejawami łamania praw dziecka na całym 
świecie, wspólnie zgodziliśmy się, że uchwalenie traktatów gwarantujących polityczne zaangażowanie 
w problem, a także zwielokrotnienie wysiłków i działań skierowanych na ochronę dziecka, nie jest 
wystarczającym krokiem zmierzającym do rozwiązania problemu.  
 
Przygotowując Q4C bazowano na przekonaniu, iż efektywna i trwała poprawa sytuacji dzieci 
pozostających w opiece zastępczej będzie możliwa wyłącznie dzięki wspólnym działaniom silnych  
i zaangażowanych partnerów. Takie stanowisko doprowadziło do podjęcia przez nasze trzy 
organizacje współpracy mającej na celu stworzenie projektu i jego rozwój oparty  
na współuczestnictwie i współpracy.  
 
Po trzech latach badań i wspólnych wysiłków prowadzących do opracowania obecnych Standardów 
Jakości dla dzieci, jesteśmy stale zaangażowani w zacieśnianie naszej współpracy i rozwój nowych 
relacji partnerskich na wszystkich poziomach działań w celu promowania wspomnianych standardów  
oraz ochrony praw dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, zarówno w Europie jak i na całym 
świecie.  
 
Struktura wdrażania  
Konwencja o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowała uwagę na sytuację 
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, Komisja Praw Dziecka w roku 2004 zaapelowała  
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o opracowanie Wytycznych Narodów Zjednoczonych dla ochrony dzieci pozbawionych opieki 
rodzicielskiej.  
Jednocześnie w 2005 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenia dla państw członkowskich  
w sprawie praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Standardy jakości 
opieki opracowane w ramach projektu Q4C stanowią uzupełnienie wspomnianych dokumentów  
i są gotowe do bezpośredniego zastosowania w praktyce.  
Wyzwania, jakie wiążą się ze wspomnianymi standardami to zapewnienie ich przestrzegania  
na poziomie krajowym oraz stałe wypełnianie naszego wspólnego obowiązku, jakim jest gwarancja 
równych praw wszystkich dzieci.  
 
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom – również dzieciom i młodzieży - 
zaangażowanym w opracowanie niniejszych standardów jakości.  
 
Z ogromnym entuzjazmem zachęcamy wszystkich zaangażowanych w opiekę zastępczą do wdrażania 
standardów.  
 
Monika Niederle  
FICE International  
 
Keith Henderson  
IFCO  
 
Helmut Kutin  
SOS-Kinderdorf International  
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Założenia: 
 

W Europie z wielu powodów setki tysięcy dzieci nie może dorastać w rodzinach 
biologicznych, co prowadzi – po podjęciu interwencji – do umieszczenia tych dzieci w opiece 
zastępczej. Istnieją różne rodzaje placówek i systemów opiekuńczych, których zadaniem jest 
zapewnienie dzieciom potrzebującym opieki możliwości rozwoju. Środowisko, które nie podejmuje 
wystarczających działań z zakresu opieki, może utrudniać dzieciom rozwój i narażać je na naruszenia 
ich podstawowych praw.  

 
Pomimo znacznej uwagi poświęconej w Konwencji  o prawach dziecka ONZ powyższym kwestiom,  
w roku 2004 Komitet Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwał do opracowania 
wytycznych dotyczących ochrony praw dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.  
 
Na szczeblu europejskim problematyka pracy z dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej jest 
elementem rekomendacji Rady Europy w sprawie praw dzieci znajdujących się w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.  
Również FICE, IFCO i Wioski Dziecięce SOS  - trzy organizacje działające na rzecz opieki nad dzieckiem, 
dostrzegły potrzebę opracowania standardów jakości opieki w dziedzinie pieczy zastępczej.  
Standardy Jakości dla dzieci (Q4C) to ogólnoeuropejska inicjatywa współpracy w sektorze 
społecznym. Te trzy międzynarodowe organizacje rozpoczęły w marcu 2004 r. projekt mający na celu 
zapewnienie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w opiece zastępczej w Europie i 
stałą jego poprawę.  
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Wizja, Misja, Wartości 
 
Wizja  
Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej poprzez dorastanie w opiekuńczym i wspierającym  
je środowisku, rozwijającym ich potencjał, muszą otrzymać szansę kształtowania swojej przyszłości 
tak, aby mogły stać się odpowiedzialnymi za siebie, samowystarczalnymi członkami społeczeństwa,  
w którego życiu będą aktywnie uczestniczyć.  
 
Misja  
Misją Standardów Jakości dla dzieci jest poprawa sytuacji dzieci objętych opieką zastępczą  
i zwiększenie możliwości rozwoju dzieci w następujący sposób:  
 

• Utworzenie europejskiej sieci instytucji i organizacji partnerskich, działających na rzecz praw 
dziecka w opiece zastępczej;  

• Opracowanie europejskich standardów jakości bazujących na doświadczeniach i dobrych 
praktykach osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę zastępczą;  

• Promowanie Standardów Jakości dla dzieci, rzecznictwo w celu  ich wdrożenia  
i monitorowania na poziomie krajowym i europejskim.  

 
Wartości  
Wyróżniono pięć równorzędnych wartości, jakimi kierowano się podczas prac nad projektem.  
 
Są to:  
 
Uczestnictwo: Osoby bezpośrednio zaangażowane w kwestie związane z opieką zastępczą brały 
aktywny udział w projekcie od roku 2004. W skład tej grupy weszli: dzieci dorastające w opiece 
zastępczej, członkowie rodzin pochodzenia tych dzieci, opiekunowie tych dzieci i pracownicy socjalni.  
 
Różnice płci: Projekt uwzględnia doświadczenia za równo chłopców, jak i dziewcząt oraz opiekunów  
i opiekunek.  
 
Partnerstwo: Osoby, organizacje i instytucje zaangażowane w opiekę zastępczą mogą dołączyć  
do projektu na poziomie krajowym i międzynarodowym.  
 
Zaangażowanie: Projekt Q4C angażuje się w działania na rzecz wypełniania Konwencji o prawa 
dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych.  
 
Odpowiedzialność i trwałość: Za projekt Q4C i jego upowszechnianie odpowiedzialne są trzy 
organizacje: FICE, IFCO i SOS Wioski Dziecięce. Jakość działań realizowanych w ramach projektu 
gwarantuje europejska sieć instytucji i organizacji partnerskich, kierowana przez te trzy organizacje. 
Gwarantujemy propagowanie standardów i rozwój partnerstwa na rzecz polepszenia sytuacji  
i możliwości rozwojowych dzieci przebywających w opiece zastępczej.  
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Kluczowe pojęcia  
 

Zasady opracowywania Standardów Jakości dla dzieci 
 
Podstawą do opracowania standardów Jakości dla dzieci są informacje zebrane z historii 
opowiedzianych przez osoby zaproszone do udziału w projekcie (narratorów). Osoby te musiały mieć 
doświadczenia w dziedzinie opieki zastępczej. Po przeanalizowaniu opowiedzianych historii, 
odnaleziono w nich wiele wspólnych elementów. Zostały one sklasyfikowane w następujące 
kategorie:  
 
Komunikacja i uczestnictwo  
Narratorzy podkreślili istotę właściwej i przejrzystej komunikacji w procesie ustanawiania  
i prowadzenia opieki zastępczej oraz odpowiedniego traktowania i respektowania opinii innych.  
 
Interwencja ze strony instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą 
Szybkie i odpowiednie dla dziecka rozwiązanie takie jak m.in. wspólne umieszczenie w placówce 
rodzeństwa, zaangażowanie rodziny pochodzenia oraz monitorowanie procesu opieki to wspólne 
kwestie wspomniane przez narratorów.  
 
Opieka  
Wspólnymi tematami dotyczącymi samej opieki były: łagodny proces przejścia z jednej placówki 
opiekuńczej do innej, kontakty między dziećmi, a rodzinami biologicznymi i dalszą rodziną oraz 
opiekunami.  
 
Porządek, rytuały, zasady, wytyczanie granic, dostrzeganie i akceptacja granic innych osób –  
to kwestie, które młodzi wychowankowie wymieniają jako niezmiernie ważne w codziennym życiu  
w opiece zastępczej.  
 
Opiekunowie jako bardzo istotne dla powodzenia procesu opieki nad dzieckiem wymieniali: stabilną 
relację, więź emocjonalną między dzieckiem a opiekunem, wsparcie potencjału dziecka.  
 
Usamodzielnienie się wychowanków 
Według narratorów główne aspekty, jakie powinien brać pod uwagę opiekun podczas 
przygotowywania dziecka do usamodzielnienia się to: wsparcie młodego wychowanka  
w podejmowaniu decyzji i budowaniu własnych relacji społecznych, przygotowanie do niezależnego 
życia oraz oferowanie pomocy i porad po zakończeniu procesu opieki i procesu usamodzielniania.  
 
Materiały źródłowe  
Standardy Jakości dla dzieci zostały opracowane w oparciu o Konwencję o prawach dziecka 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, każdy ze standardów Jakości dla dzieci odzwierciedla jeden lub 
więcej artykułów Konwencji o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zasada ta 
dotyczy to przede wszystkim następujących obszarów opisanych w Konwencji: brak dyskryminacji, 
działanie w najlepszym interesie dziecka, prawo do życia i rozwoju, respektowanie poglądów dziecka.  
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Opracowanie i wdrożenie standardów  
 
Zakres działania  
Standardy Jakości dla dzieci zostały opracowane w celu dostarczania informacji wskazania kierunku 
działania wszystkim stronom zaangażowanym w opiekę zastępczą:  dzieci i młodzież, która 
jest/będzie dorastać w  opiece zastępczej, rodziny biologiczne dzieci, które przebywają/będą 
przebywać w opiece zastępczej, opiekunów, dyrektorów placówek, pracowników socjalnych, 
pracowników instytucji  pomocy społecznej,  ekspertów badających problemy dzieci i młodzieży, 
organizacje pozarządowe działające w sferze rozwoju dzieci i młodzieży, przedstawicieli władz 
wszystkich szczebli, etc.1  
 
Kraje uczestniczące w projekcie: 
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, 
Włochy. 
 
 
Badanie  
Celem badania w ramach standardów Jakości dla dzieci było zebranie informacji, w tym przykładów 
dobrych praktyk wśród przedstawicieli 32 krajów uczestniczących w projekcie, analiza zebranych 
informacji, a następnie opracowanie ich w formie standardów jakości opieki w pieczy zastępczej.  
 
Metodą zbierania danych wybraną na potrzeby standardów było zbieranie historii, narracji 
[storytelling]; taka metoda pozwala na bezpośredni udział narratorów w tworzeniu podstaw dla 
Standardów Jakości dla dzieci.  
 
Zbierane były informacje od osób, które posiadają doświadczenia z zakresu opieki zastępczej.  
 
W ramach projektu Q4C zebrano 332 narracje z 26 krajów i dokonano ich analizy. 10,5 to średnia 
liczba narracji przypadająca na jeden kraj. 49%  wszystkich narracji to historie opowiedziane przez 
dzieci i młodzież, którzy przebywali w opiece zastępczej (najważniejsza grupa demograficzna  
w projekcie), 11,5% to narracje rodziców biologicznych, 32% - opiekunów (rodzin zastępczych i rodzin 
SOS, liderów placówek młodzieżowych i innych przedstawicieli personelu placówek opiekuńczych) 
natomiast 7,5% stanowią historie  innych osób (pracowników socjalnych, prawników etc.)  
 
Analiza danych i rezultaty:  
Głównym celem takiego podejścia było przeprowadzenie jakościowej analizy zebranych danych,  
to pozwoliło na identyfikację kategorii, pojęć, cech i ich wzajemnych relacji w narracjach.  
 
Grupa analizująca narracje dokonała scalenia rezultatów w matrycę informacji i na tej podstawie 
opracowała raport wykorzystujący zebrane dane. W raporcie tym zawarto informacje na temat 
doświadczeń, oczekiwań i potrzeb osób badanych. Kategorie zidentyfikowane w narracjach  
są wymienione powyżej (patrz: kluczowe pojęcia).  
 

                                                           
1
 Przypisy do wersji polskiej. Wśród wymienionych podmiotów warto podkreślić rolę sędziów i kuratorów 

sądowych, przede wszystkim sądów rodzinnych i nieletnich. 
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Opracowanie standardów  
Zespół ds. Projektu Q4C zainicjował proces konsultacji w 32 krajach europejskich, w których działa 
przynajmniej jedna z trzech organizacji prowadzących projekt. Wspólnym efektem tych konsultacji 
było powołanie koordynatorów krajowych. Ich zadaniem było koordynowanie prac zespołów 
krajowych,  tak powstawały badania i opracowanie standardów na poziomie krajowym. Zespoły 
krajowe zajęły się zbieraniem i analizą dobrych praktyk przedstawionych w narracjach. Rezultaty tej 
analizy były wykorzystane jako podstawa do opracowania standardów Jakości dla dzieci.  
 
Pierwszy szkic standardów Jakości dla dzieci został opracowany przez zespoły krajowe przy wsparciu 
ze strony międzynarodowego zespołu ds. projektu. Następnie szkic ten podlegał dalszemu 
opracowywaniu podczas trzech spotkań przedstawicieli różnych krajów. W spotkaniach tych 
uczestniczyli również  młodzi ludzie zaangażowani w projekt Q4C. Po ukończeniu szkicu dokumentu 
narratorzy oraz członkowie zespołów krajowych przesłali swoje opinie i komentarze na jego temat do 
zespołu ds. projektu. Wspomniane opinie i rekomendacje zostały dołączone do opracowywanych 
standardów podczas ostatniego spotkania międzynarodowego.  
 
Ocena, edycja i opracowanie wersji końcowej standardów zostało przeprowadzone przez zespoły 
składające się z jednego przedstawiciela młodzieży, członków zespołów krajowych oraz zespół  
ds. projektu.  
 
Wdrożenie standardów Jakości dla dzieci  
Wyszczególniono dwa cele mające umożliwić osiągnięcie misji Standardów Jakości dla dzieci:  
• działanie na rzecz przyjęcia i stosowania standardów Jakości dla dzieci na poziomie krajowym  
i europejskim;  
• propagowanie standardów Jakości dla dzieci i ich filozofii na poziomie krajowym, europejskim  
i światowym.  
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Struktura i podsumowanie Standardów Jakości dla dzieci 
 
Standardy Jakości dla dzieci zostały opracowane w celu zapewnienia możliwości rozwoju dzieci i 
młodzieży przebywających w opiece zastępczej w Europie, jak również stałej  poprawy jakości opieki. 
Standardy mają stanowić wsparcie dla wszystkich osób zaangażowanych w kwestie opieki zastępczej, 
tj. dla dzieci i młodzieży, rodzin biologicznych, opiekunów, organizacji opiekuńczych, instytucji 
pomocy społecznej, instytucji wymiaru sprawiedliwości, rządów krajowych, jak również 
międzynarodowych instytucji.  
 

Struktura  
Standardy te to zbiór 18 standardów uporządkowanych w kolejności zgodnej z fazami  
opieki zdefiniowanymi podczas stadium badawczego (a). Każdy standard składa się z czterech 
elementów (b).  
 
a) Obszar standardów  
W tym dokumencie proces opieki zastępczej podzielony jest na trzy obszary: 

• Proces podejmowania decyzji i przyjmowania wychowanka:  
W tym procesie wyróżniamy dwie fazy: ocenę sytuacji dziecka mającą na celu podjęcie 
decyzji o najlepszym możliwym rozwiązaniu dla dziecka oraz kroki prowadzące do wdrożenia 
dziecka w nową sytuację życiowa.  

 

• Proces opieki:  
Proces opieki obejmuje czas od momentu przyjęcia dziecka do opieki zastępczej do momentu 
zakończenia opieki. Obszar dotyczy opieki i wsparcia dziecka ze strony opiekuna.  

 

• Proces zakończenia opieki:  
W trakcie tego procesu dziecko osiąga niezależność, powraca do swojej rodziny pochodzenia 
lub zamieszkuje w innej formie opieki zastępczej. Ten proces obejmuje dalsze wsparcie ze 
strony dotychczasowego opiekuna do momentu zmiany.  

 
b) Elementy standardów 

• Tytuł standardu i opis  
Jasne sformułowanie obrazujące wymagany poziom jakości. Standard określa strukturę  
i wyznacza kierunek pracy w danym obszarze opieki zastępczej.  

 

• Cytaty  
Wybrane cytaty pochodzące za narracji, są one oznaczone kodem znajdującym się w bazie 
danych projektu Q4C.  

 

• Obowiązki  
Zbiór zadań, obowiązków i określone obszary odpowiedzialności wszystkich partnerów i osób 
zaangażowanych we wdrożenie danego standardu.  
 

• Wytyczne  
Wymagania związane z wdrożeniem danego standardu.  

 

• Sygnały ostrzegawcze  
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Opis sytuacji/działań, które nie mogą/nie powinny mieć miejsca, jeśli standard jest wdrożony 
we właściwy sposób.  

 
 

Streszczenie Standardów Jakości dla dzieci 
 

I Obszar Standardów: Proces podejmowania decyzji i przyjmowania wychowanka do pieczy 
zastępczej 
 
Standard 1:  
Dziecko i jego rodzina pochodzenia otrzymują wsparcie podczas procesu podejmowania decyzji  
o objęciu dziecka opieką zastępczą. 
 
Dziecko i rodzina pochodzenia mają prawo do interwencji w sytuacji, kiedy  którakolwiek ze stron 
wyrazi chęć zmiany sytuacji życiowej lub kiedy taka zmiana jest konieczna. Najwyższym priorytetem 
jest dobro, bezpieczeństwo i najlepszy interes dziecka.  
 
Standard 2:  
Dziecko ma prawo do udziału w procesie podejmowania decyzji.  
 
Wszystkie strony zaangażowane słuchają dziecka i je szanują. Dziecko jest informowane o swojej 
sytuacji, zachęcane do wyrażania opinii i do udziału w procesie podejmowania decyzji  
go dotyczących, w stopniu odpowiednim do poziomu rozumienia tematu.  
 
Standard 3:  
Profesjonalny proces podejmowania decyzji zapewnia dziecku najlepszą opiekę.  
 
W procesie podejmowania decyzji brane są pod uwagę dwie kluczowe kwestie: to, jakie rozwiązanie 
pozwala na najlepsze zaspokojenie interesów dziecka oraz identyfikacja najlepszej dla dziecka formy 
opieki zastępczej, jeśli wymaga ono umieszczenia w opiece zastępczej.  
 
Wszystkie strony, zaangażowane bezpośrednio w rozwój dziecka, współpracują wykorzystując swoje 
doświadczenia w tym zakresie. Otrzymują i przekazują odpowiednie informacje dotyczące procesu 
podejmowania decyzji. W przypadku przyjmowania dzieci niepełnosprawnych i o szczególnych 
potrzebach, brane są pod uwagę ich specyficzne wymagania.  
 
Standard 4:  
Rodzeństwa znajdują się pod wspólną opieką.  
 
Podczas pobytu w opiece zastępczej rodzeństwa otaczane są wspólną opieką i wychowują się razem. 
Są rozdzielane tylko wtedy, kiedy ma to służyć właściwemu funkcjonowaniu i wychowaniu dzieci.  
W takich przypadkach dbamy o to, aby rodzeństwa utrzymywały ze sobą kontakt, chyba, że ma to na 
dzieci negatywny wpływ.  
 
Standard 5  
Przejście do nowego domu jest dobrze zaplanowane, przygotowane i stopniowo wdrażane.  
 
Po uzgodnieniu formy opieki przyjmujący dziecko przygotowują się starannie do jego przybycia. 
Przyjęcie powinno odbywać się stopniowo i powodować jak najmniej niepokoju. Przejście do nowego 
miejsca zamieszkania powinno stanowić proces, którego głównym celem jest zapewnienie 
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zaspokojenia  potrzeb dziecka, jego interesów  oraz zapewnienie dobrego samopoczucia dziecku  
i wszystkim zaangażowanym w ten proces stronom.  
 
 
 
Standard 6  
Proces opieki we wszystkich formach opieki zastępczej odbywa się według indywidualnego planu 
opieki.2  
 
Indywidualny plan opieki tworzony jest podczas procesu podejmowania decyzji i podlega dalszemu 
opracowywaniu i wdrażaniu podczas całego procesu opieki. Dzięki planowi możemy kierować całym 
procesem rozwoju dziecka.  
 
W planie opieki jest określamy stan rozwoju dziecka, wyznaczamy cele i środki oraz określamy zasoby 
potrzebne do wspierania całego procesu rozwojowego dziecka. Każda decyzja podjęta w trakcie 
trwania opieki zastępczej opiera się na tym planie.  
 
II Obszar Standardów: Proces opieki  
 
Standard 7  
Forma opieki zastępczej, do której dziecko zostaje przyjęte odpowiada jego potrzebom, sytuacji 
życiowej oraz środowisku społecznemu, z którego pochodzi.  
 
Dziecko dorasta w opiekuńczym, pomocnym i troskliwym środowisku. Najlepszym miejscem dla 
opieki nad dzieckiem jest rodzinna forma opieki zastępczej. 
W nowym miejscu opieki dziecko ma szansę zbudować stabilne relacje z opiekunem i utrzymać 
kontakt ze środowiskiem, z którego pochodzi.  
 
Standard 8  
Dziecko utrzymuje kontakty ze swoją rodziną pochodzenia.  
 
Zachęcamy i wspieramy kontakty dziecka z jego rodziną pochodzenia, jeśli tylko ma to służyć jego 
dobru.  
 
Standard 9  
Opiekunowie  dziecka mają stosowne kwalifikacje oraz zapewnione odpowiednie warunki pracy. 
 
Opiekunowie dziecka wybierani są po skrupulatnie przeprowadzonej ocenie i przeszkoleniu przed 
przystąpieniem do przyjęcia odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem. Opiekunowie uczestniczą  
w ciągłym szkoleniu i otrzymują profesjonalne wsparcie umożliwiające zapewnienie dziecku jak 
najlepszego rozwoju.  
 
Standard 10  
Relacje opiekunów i dziecka oparte są na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.  
 
Opiekun poświęca dziecku wiele uwagi i podejmuje świadome starania, by zyskać zaufanie dziecka  
i zrozumieć jego potrzeby. Opiekun komunikuje się z dzieckiem w sposób otwarty, uczciwy  
i z szacunkiem.  
 

                                                           
2
 Patrz przypis 8. 
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Standard 11  
Umożliwiamy dziecku aktywny udział w procesie podejmowania decyzji, które bezpośrednio dotyczą 
jego życia.  
 
Dziecko jest uznawane za osobę, która wie o swoim życiu najwięcej. Dziecko jest informowane  
o  dotyczących go planowanych decyzjach, jest wysłuchiwane i traktowane z należytą mu powagą. 
Zachęcamy dzieci do wyrażania swoich uczuć i opinii oraz dzielenia się doświadczeniami.  
 
Standard 12  
Dzieci w opiece zastępczej mają zapewnione odpowiednie warunki życia.  
 
Standard warunków życia i infrastruktura organizacji/instytucji/rodziny zapewniającej dziecku opiekę 
zaspokaja jego potrzeby z zakresu bezpieczeństwa, komfortu, zdrowia, a także nieograniczonego 
dostępu do edukacji i kontaktów społecznych.  
 
Standard 13  
Dzieci niepełnosprawne i o szczególnych potrzebach otrzymują odpowiednią opiekę.  
 
Opiekunowie otrzymują specjalistyczne szkolenia i wsparcie z zakresu opieki nad dziećmi 
niepełnosprawnymi i dziećmi o szczególnych potrzebach. 
 
Standard 14  
Dzieci są przygotowywane do samodzielnego życia.  
 
Dzieci otrzymują wsparcie w kształtowaniu swojej przyszłości w celu osiągnięcia statusu 
niezależnego, samodzielnego i odpowiedzialnego członka społeczeństwa. Dzieci mają dostęp do 
edukacji i szansę zdobywania umiejętności i przyswajania wartości.  
 
Dzieci otrzymują wsparcie w rozwijaniu poczucia własnej godności, które pozwoli im czuć się pewnie  
i radzić sobie z trudnościami życiowymi.  
 
III Obszar Standardów: Proces zakończenia opieki/usamodzielnienie się wychowanka  
 
Standard 15  
Proces zakończenia opieki jest dokładnie planowany i wdrażany.  
 
Zakończenie opieki jest decydującą fazą w procesie opieki i jest ona starannie planowana i wdrażana. 
Bazuje ona głównie na indywidualnym planie opieki dziecka3.  
Dziecko jest postrzegane jako osoba, która wie najwięcej na temat jakości oferowanej mu opieki. 
Jego informacja zwrotna jest kluczowa dla dalszego rozwoju jakości systemu opieki i odpowiedniego 
modelu opieki.  
 
Standard 16  
Komunikacja podczas procesu zakończenia opieki prowadzona jest w odpowiedni i użyteczny sposób.  
 
Wszystkie strony zaangażowane w proces zakończenia opieki /usamodzielnienia wychowanka mają 
dostęp do wszelkich potrzebnych informacji, stosownie do swoich ról w tym procesie.  
Jednocześnie dziecko i jego rodzina pochodzenia ma prawo do prywatności i poczucia 
bezpieczeństwa.  

                                                           
3
 Patrz przypis 13 
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Wszelkie informacje są przekazywane w sposób zrozumiały i odpowiedni dla dziecka i jego rodziny 
pochodzenia.  
Standard 17  
Dziecko może brać udział w procesie zakończenia opieki.  
 
Proces zakończenia opieki bazuje na indywidualnym planie opieki. Dziecko jest zachęcane  wyrażania 
opinii i planów dotyczących jego obecnej sytuacji i przyszłego życia. Bierze udział w planowaniu  
i wdrażaniu procesu zakończenia opieki4.  
 
Standard 18  
Zapewniamy dalsze wsparcie i możliwość kontaktu.  
 
Kiedy dziecko opuszcza opiekę zastępczą ma możliwość otrzymania wsparcia i pomocy. 
Organizacja/instytucja/rodzina zapewniająca opiekę dąży do zapewnienia, aby młody człowiek 
opuszczający opiekę zastępczą nie postrzegał tego wydarzenia jako zakłócenia w swoim życiu.  
 
Jeśli młody wychowanek osiągnął pełnoletniość, organizacja/instytucja/rodzina zapewniająca opiekę 
powinna kontynuować oferowanie wsparcia i możliwość utrzymywania wzajemnych kontaktów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Patrz przypis: 14 
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I Obszar Standardów:  
Proces podejmowania decyzji i przyjmowania wychowanka  

do pieczy zastępczej 
 
 

Proces podejmowania decyzji ma dwie fazy:  
 
Pierwsza faza procesu podejmowania decyzji obejmuje:  

• ocenę potrzeb dziecka i jego sytuacji rodzinnej; 

• decyzję dotyczącą wyboru jak najlepszej dla danego dziecka formy opieki.  
 
Jeżeli zabezpieczenie najlepszych interesów dziecka oznacza dla niego opiekę zastępczą, wówczas 
rozpoczyna się druga faza procesu podejmowania decyzji, a mianowicie wybór jak najlepszej formy 
opieki zastępczej.  
 
Druga faza procesu podejmowania decyzji: 

• wybór jak najlepszej formy opieki zastępczej, 
 
Proces podejmowania decyzji kończy się w momencie, gdy dokona się wyboru formy opieki 
zastępczej i zostanie ona zaakceptowana przez wszystkie zaangażowane strony. Proces przyjęcia 
dziecka do opieki zastępczej obejmuje wszystkie działania mające na celu wdrożenie dziecka  
do nowej sytuacji życiowej. Wszystkie strony zaangażowane bezpośrednio w pracę z dzieckiem 
otrzymują niezbędne informacje na temat procesu podejmowania decyzji i dzielą się nimi.  
 
W sytuacji przyjmowania do opieki zastępczej niepełnosprawnego dziecka lub dziecka  
ze szczególnymi potrzebami, brane są one pod uwagę.  
 
Obszar I obejmuje następujące standardy:  
 
Standard 1: Dziecko i jego rodzina pochodzenia otrzymują wsparcie podczas procesu podejmowania 
decyzji o objęciu dziecka opieką zastępczą.  
 
Standard 2: Dziecko ma prawo do udziału w procesie podejmowania decyzji.  
 
Standard 3: Profesjonalny proces podejmowania decyzji zapewnia dziecku najlepszą opiekę.  
 
Standard 4: Rodzeństwa znajdują się pod wspólną opieką.  
 
Standard 5: Przejście do nowego domu jest dobrze zaplanowane, przygotowane i stopniowo 
wdrażane.  
 
Standard 6: Proces opieki we wszystkich formach opieki zastępczej odbywa się według 
indywidualnego planu opieki.  
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Standard 1  
Dziecko i jego rodzina pochodzenia otrzymują wsparcie podczas 
procesu podejmowania decyzji.  
 
Dziecko i rodzina pochodzenia mają prawo do interwencji w sytuacji, kiedy  którakolwiek ze stron 
wyrazi chęć zmiany sytuacji życiowej lub kiedy taka zmiana jest konieczna. Najwyższym priorytetem 
jest dobro, bezpieczeństwo i interesy dziecka.  
 
Opinie dziecka i jego rodziny pochodzenia są z uwagą wysłuchiwane i respektowane.  
 
„Bardzo się bałam, że stracę dzieci. Ale zaraz potem poczułam, że wciąż jestem ważną osobą w ich 

życiu. Byłam zaangażowana we wszystko, co się z nimi działo. Czułam się częścią tego wszystkiego, 
zawsze mogłam pokazać dzieciom, że się nimi interesuję, ponieważ mogłam brać udział w ważnych 

dla nich wydarzeniach”  

(Matka z Luksemburga, kod 18.04.01)  

 

„Dziewczynka ma 14 lat i nie chce wracać do domu. Spotykają się z nią pracownicy z opieki 

społecznej, aby porozmawiać o tej sytuacji. Dziewczynka ma szczególną prośbę: chce nową rodzinę. 

Sprawdzamy kontakty do osób, które dziewczynka zna, żeby mieć rozeznanie w sytuacji. Okazuje się, 

że między matką a córką istnieją poważne problemy w komunikacji. Mówię dziewczynce, że dobrze 

byłoby żeby poprosiła wszystkich o spotkanie i porozmawiała o tym, co jest dla niej trudne w obecnej 
sytuacji.”  

(Pracownik instytucji ds. opieki nad dzieckiem w Norwegii, kod 22.07.01)  

 
 
A) Obowiązki  
 
Instytucje pomocy społecznej5  
 
• Niezwłocznie wyznacza osobę odpowiedzialną za wspieranie dziecka i jego rodziny w trakcie 
procesu podejmowania decyzji i – jeśli to możliwe – podczas całego czasu przebywania w opiece 
zastępczej.  
 
B) Wskazówki  
 
1. Kontakt z wyznaczoną osobą odpowiedzialną za dziecko  jest  zawsze możliwy. 
Osoba odpowiedzialna za sprawę danego dziecka wyjaśnia sytuację dziecka, wspiera rodzinę  dziecka, 
przekazuje informacje o szczegółach postępowania w  sprawie dziecka. Kontakt z tą osobą jest  
możliwy podczas całego procesu podejmowania decyzji.  Jeśli to możliwe osoba taka monitoruje  
i wspiera cały proces trwania opieki zastępczej danego dziecka.  
 
2. Uczestnictwo wszystkich zaangażowanych stron. 

                                                           
5 W odniesieniu do Polski będą to m.in.: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy 

Społecznej, Placówki Specjalistycznego Poradnictwa, w tym Rodzinnego, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Ośrodki 
Adopcyjno-Opiekuńcze, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej. 
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Osoba odpowiedzialna za kontakt z dzieckiem wykazuje aktywne zainteresowanie sytuacją dziecka  
i analizuje różne jej aspekty. Informuje wszystkie zaangażowane strony o prawach im przynależnych 
w trakcie procesu podejmowania decyzji. Zachęca do zaangażowania wszystkie osoby, które mogą 
przyczynić się do wyjaśnienia kwestii związanych z sytuacją dziecka i pomóc w poszukiwaniu 
rozwiązania tej sytuacji. Wyznaczona osoba odpowiedzialna poznaje opinie wszystkich stron 
zaangażowanych, traktuje je z jednakowym szacunkiem i prezentuje uczciwie opinie dziecka. 
  
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Dziecko i jego rodzina pochodzenia nie otrzymują wsparcia, kiedy tego wymagają, ani pomocy, 
kiedy o nią proszą.  
• Opis sytuacji/zdarzenia przedstawiony przez dziecko jest ignorowany i traktowany jako 
nieprawdziwy.  
• Historia dziecka/sprawy jest jednostronnie postrzegana i przedstawiana.  
• Strony zaangażowane w zdarzenie nie są traktowane z jednakową uwagą i szacunkiem.  
• Informowanie o prawach dziecka nie jest wykonywane z należytą  starannością. 
  
 

Standard 2: Dziecko ma prawo do udziału w procesie podejmowania 
decyzji.  
 
Wszystkie strony zaangażowane słuchają dziecka i je szanują. Dziecko jest informowane o swojej 
sytuacji, zachęcane do wyrażania opinii i do udziału w procesie podejmowania decyzji, które  
go dotyczą, w stopniu odpowiednim do poziomu rozumienia tematu.  
 
„Skontaktowałam się z instytucją opiekuńczą dla dzieci i przejęła ona sprawę. Pracownicy socjalni 

zareagowali od razu. Tego dnia zdałam sobie sprawę, że opieka społeczna naprawdę dbała o moje 

dobro. Mogłam nawet współdecydować o tym dokąd zostanę skierowana dalej.”  

(Dziewczynka z Norwegii, kod 22.02.03)  

 

Dziewczynka sama chciała być umieszczona w opiece zastępczej. W odpowiedzi na jej dwukrotną 

prośbę tak się stało. Najpierw mieszkała ze swoją mamą, ale kiedy ta zachorowała, zamieszkała  

z ojcem. Odwiedzała rodzinę wspierającą w weekendy, następnie odwiedzała  inną rodzinę 

wspierającą, która później została jej rodziną zastępczą.  

(Historia dziewczynki z Finlandii, kod 8.02.02)  
 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
  
• Umożliwianie dziecku uczestnictwa w całym procesie podejmowania decyzji; 
• Przekazywanie dziecku wszelkich potrzebnych informacji i zapewnienie jego aktywnego udziału  
w procesie.  
 
B) Wskazówki  
 
1. Wyczerpujące informacje są przekazywane dziecku w przyjazny i odpowiedni dla niego sposób.  
Osoba odpowiedzialna przekazuje dziecku wszelkie konieczne informacje dotyczące jego obecnej 
sytuacji oraz przyszłych możliwych rozwiązań i upewnia się, że dziecko rozumie je właściwie.  
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2. Opinie wyrażane przez dziecko są uzyskiwane we właściwy sposób.  
Profesjonalna i przeszkolona kadra instytucji pomocy społecznej przeprowadza z dzieckiem wywiad  
w sposób delikatny i przyjazny.  
 
3. Opinia dziecka jest respektowana i dokładnie analizowana.  
Osoba odpowiedzialna dokładnie ocenia sytuację dziecka i szuka sposobów gwarantujących, iż opinia 
dziecka będzie brana pod uwagę.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Dziecko nie ma wystarczających informacji o swojej sytuacji lub nie rozumie przekazanych  
mu informacji;  
• Opinia dziecka jest ignorowana;  
• Dziecko nie zgadza się z podjętą decyzją. 
 

 
Standard 3: Profesjonalny proces podejmowania decyzji zapewnia 
dziecku najlepszą opiekę.  

 
W procesie podejmowania decyzji brane są pod uwagę dwie kluczowe kwestie: to, jakie rozwiązanie 
pozwala na najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka oraz identyfikacja najlepszej dla dziecka 
formy opieki zastępczej, jeśli sytuacja wymaga umieszczenia go w opiece zastępczej.  
 
Wszystkie podmioty, które są  bezpośrednio zaangażowane w opiekę nad dzieckiem i jego rozwój 
współpracują ze sobą. Otrzymują i przekazują sobie potrzebne informacje dotyczące procesu 
podejmowania decyzji. W przypadku przyjmowania dzieci niepełnosprawnych i ze szczególnymi 
potrzebami, brane są pod uwagę ich specyficzne wymagania.  
 
Doradca ds. rodzin zastępczych prezentuje potrzeby dziecka potencjalnym rodzicom zastępczym  

i – jeśli wyrażą zgodę – ośrodek powiadamia dziecko. Dziecko otrzymuje również szczegółową 

prezentację na temat jego potencjalnych rodziców zastępczych. Następnie – zanim dziecko przejdzie 

po dopiekę rodziców zastępczych - ośrodek przedstawia dziecko i jego rodzinę pochodzenia rodzicom 

zastępczym, a kolejnym krokiem jest podpisanie przez wszystkie strony zainteresowane umowy.  
(Pracownik instytucji opieki nad dzieckiem ze Słowenii, kod 27.08.03)  

 
A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Zapewniają profesjonalny proces podejmowani decyzji; 
• Zapewniają, że proces ten jest przejrzysty i biorą w nim udział wszyscy zainteresowani.  
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Świadczący opiekę zastępczą6 
• Dostarczają Instytucji Pomocy Społecznej wszelkich niezbędnych informacji na temat oferowanej 
formy opieki.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Proces jest transparentny i biorą w nim udział wszystkie strony zainteresowane.  
Osoba odpowiedzialna dba o zapewnienie udziału wszystkich osób zainteresowanych. Zbiera wszelkie 
informacje i prowadzi przejrzystą dokumentację. W należyty sposób udziela informacji stronom 
zainteresowanym i dba o to, by strony miały dostęp do tych informacji i by właściwie je rozumiały.  
 
2. Zapewniona jest współpraca z partnerami zewnętrznymi. 
Osoba odpowiedzialna podejmuje współpracę z profesjonalistami z różnych organizacji/instytucji, 
którzy oceniają sytuację dziecka i pełnią rolę doradczą.  
 
3. Dostarczane są informacje na temat potencjalnych konsekwencji umieszczenia dziecka w danej 
formie opieki.  
Osoba odpowiedzialna za sprawę danego dziecka wnikliwe ocenia możliwy bieg wydarzeń i dba o to, 
by wszystkie strony zainteresowane miały świadomość potencjalnych konsekwencji umieszczenia 
dziecka w danej formie opieki.  
 
4. Ma miejsce rozpatrzenie alternatywnych form opieki w przypadku, gdy wybrana forma jest 
niewłaściwa.  
Osoba odpowiedzialna dba o to, by podczas procesu podejmowania decyzji były rozpatrywane 
alternatywne formy opieki w przypadku, gdy okazuje się, że wybrana forma/miejsce jest 
nieodpowiednie.  
 
5. Decyzja jest podejmowana na podstawie istotnych dla sprawy faktów.  
Osoba odpowiedzialna gwarantuje, że badanie sytuacji przeprowadzone jest z należytą starannością  
i że otrzymana w jego efekcie dokumentacja jest wnikliwie analizowana. Na podstawie tych danych 
podejmowana jest właściwa decyzja zapewniająca zabezpieczenie najlepszych interesów dziecka.  
 
6. Wybrana forma opieki jest najlepsza dla dziecka.  
Instytucja pomocy społecznej wybiera najlepszą z istniejących form opieki dla dziecka,  mając  
na względzie jego pochodzenie etniczne, społeczne, religijne oraz sytuację zdrowotną. Wspólnie  
świadczący opiekę zastępczą  i instytucja pomocy społecznej dba o to, by w danej formie opieki 
dziecko miało zagwarantowane wspierające i opiekuńcze środowisko.  
 
Potencjalny opiekun musi mieć stosowne  kwalifikacje oraz zapewnione odpowiednie wsparcie 
finansowe, jak również musi uczestniczyć w ciągłych szkoleniach i superwizjach, co umożliwi  
mu sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi. 
 
7. Świadczący opiekę zastępczą nad dzieckiem współpracują ze sobą przy przechodzeniu dziecka  
z jednej formy opieki do drugiej.  
Kiedy dziecko ma przejść z jednej formy opieki do drugiej, aktualny opiekun wspiera ten proces  
i dostarcza przyszłemu opiekunowi wszelkich potrzebnych informacji o dziecku.  

                                                           
6
 Przykładem podmiotu świadczącego opiekę zastępczą są: placówki opiekuńczo-wychowawcze,  

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Towarzystwo „Nasz Dom”, Stowarzyszenie „U SIEMACHY”, 

rodzinne domy dziecka (RZZ), rodzice zastępczy (RZ). RDD i RZ to jednocześnie bezpośredni opiekunowie 

dziecka.  
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C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Podjęta decyzja nie jest zgodna z najlepszym interesem dziecka;  
• Wybrana forma opieki nie spełnia potrzeb dziecka, nie bierze pod uwagę jego sytuacji życiowej 
i/lub środowiska społecznego, z którego dziecko pochodzi;  
• Nie istnieje żadna alternatywna forma opieki, kiedy okazuje się, że wybrana pierwotnie jest 
niewłaściwa;  
• Decyzja nie jest podjęta na podstawie faktów; 
• Nie istnieje dokumentacja procesu podejmowania decyzji i przyjmowania wychowanka do opieki 
zastępczej;  
• Informacje nie są przejrzyste;  
• Dziecko, rodzina pochodzenia i inne strony zainteresowane nie uczestniczą w procesie  
lub nie rozumieją jego przebiegu;  
• Podjęta decyzja jest nagła i nieoczekiwana dla dziecka i jego rodziny pochodzenia7;  
• Nie jest nawiązana współpraca z zewnętrznymi profesjonalnymi partnerami.  
 

 
Standard 4: Rodzeństwa znajdują się pod wspólną opieką.  
 
Podczas pobytu w opiece zastępczej rodzeństwa otaczane są opieką i wychowują się razem. 
Rozdzielane są tylko wtedy, kiedy ma to służyć właściwemu funkcjonowaniu i wychowaniu dzieci.  
W takich przypadkach dbamy o to, aby rodzeństwa utrzymywały ze sobą kontakt, chyba, że ma to na 
dzieci negatywny wpływ.  
 
„Chłopiec był oddany pod opiekę do Wioski Dziecięcej wraz ze swymi dwoma braćmi i dwiema 
siostrami. Rodzeństwo mogło zamieszkać razem w jednym domu, w nowej rodzinie z mamą SOS 

 i dwójką innych dzieci. Chłopiec dorastał w spokojnym środowisku i miał stały kontakt ze swoim 

ojcem biologicznym, który często się z nim spotykał. ”  

(historia chłopca z Włoch, kod 15.01.01)  

 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej  
 
• Podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu wspólne umieszczenie rodzeństwa w opiece 
zastępczej.  
• Wybór takiej formy opieki zastępczej, która pozwala na wspólne umieszczenie rodzeństwa  
w różnym wieku.  
• Organizacja regularnych kontaktów pomiędzy rodzeństwem, jeśli nie przebywa ono w jednym 
miejscu, w którym objęte jest opieką zastępczą.  
 
Świadczący opiekę zastępczą  
 
• Ma możliwość przyjęcia rodzeństwa w różnym wieku.  
 
 
 

                                                           
7
 Nie dotyczy sytuacji interwencyjnych. 
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Bezpośredni opiekun  
• Zapewnia i wspiera regularny kontakt między rodzeństwem, jeśli nie jest ono umieszczone  
w jednym miejscu.  
 
B) Wytyczne  
 
1.Rodzeństwa znajdują się pod wspólną opieką.  

 
Instytucja pomocy społecznej zapewnia umieszczenie rodzeństwa w jednym miejscu, w którym 
objęte jest opieką  zastępczą. Jeśli tylko jest to możliwe, prośby rodzeństwa o nierozdzielanie  
są spełnione. Instytucja pomocy społecznej wspiera i udziela praktycznych porad 
organizacjom/instytucjom/rodzinom zastępczym, którzy obejmują opieką całe rodzeństwa. 
Natomiast te podmioty zapewniają możliwość opieki nad całymi rodzeństwami.  
 
2. Kontakt pomiędzy rodzeństwem jest utrzymywany, jeśli nie jest ono umieszczone jednym miejscu 
świadczącym opiekę zastępczą. 
 Instytucja pomocy społecznej oraz świadczący opiekę zastępczą zapewniają konieczne zasoby  
(np. pomoc finansową) oraz wsparcie umożliwiające utrzymywanie kontaktu rodzeństwom, które  
nie przebywają w jednej placówce/rodziny zastępczej. Przyszły opiekun jest informowany  
o posiadanym przez dziecko rodzeństwie, które nie przebywa z nim w placówce.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Rodzeństwo jest rozdzielone;  
• Przyczyny rozdzielenia rodzeństwa nie są uzasadnione, ani nie leżą w najlepszym interesie dzieci;  
• Świadczący opiekę zastępczą nie ma możliwości objęcia opieką rodzeństw; 
• Rodzeństwo ma sporadyczny kontakt lub jest go pozbawione;  
• Opiekunowie nie mają informacji na temat rodzeństwa dziecka.  
 

 
Standard 5 Przejście do nowego domu jest dobrze zaplanowane, 
przygotowane i stopniowo wdrażane.  
 
Po uzgodnieniu formy opieki przyszłe miejsce opieki zastępczej przygotowuje się starannie  
do przyjęcia dziecka. Przyjęcie powinno odbywać się stopniowo i powodować jak najmniej niepokoju. 
Przejście do opieki zastępczej powinno stanowić proces, którego głównym celem jest zapewnienie 
dziecku zaspokojenia jego potrzeb, interesów i dobrego samopoczucia jemu i wszystkim 
zaangażowanym w ten proces stronom.  
 
Przyszli rodzice zastępczy zaczęli spotykać się z dziećmi, lecz proces przejścia nie przebiegał 

pospiesznie. Spotykali się na jedną, dwie godziny, później częściej. Żona przypomina sobie, że jej mąż 

odbierał dzieci z domu dziecka i prowadził do szkoły. Po szkole ona zostawała z dziećmi i pomagała 

 im w odrabianiu pracy domowej i potem odprowadzała do domu dziecka.  
[...]W tamtym czasie dzieci poznały również dalszą rodzinę. Proces ten trwał sześć miesięcy, dopóki 

dzieci całkiem nie wyprowadziły się do rodziny zastępczej. Każdy czuł się gotowy na tę przeprowadzkę.  

(Opiekun z Malty, kod 19.06.01)  
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A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Współpracując z opiekunem i organizacją/instytucją świadczącą opiekę zastępczą zapewnia 
profesjonalne przygotowanie i wdrożenie procesu przyjęcia dziecka.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
• Gwarantuje, że bezpośredni opiekun posiada odpowiednie kwalifikacje i możliwości oraz może 
liczyć na wsparcie pełniąc opiekę zastępczą nad dzieckiem.  
 
Bezpośredni opiekun  
• Przygotowuje odpowiednie powitanie dziecka i zapewnia profesjonalne wdrożenie procesu 
przyjęcia dziecka pod opiekę.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Profesjonalne przygotowanie i wdrożenie procesu przyjęcia dziecka do opieki zastępczej. 
Proces przyjęcia jest przygotowany i wdrożony w ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami. Zagwarantowany jest odpowiedni czas i zasoby potrzebne do przygotowania przyjęcia 
dziecka. Osoba odpowiedzialna ze strony  instytucji pomocy społecznej dba i gwarantuje, że ustalenia 
i umowy są przedyskutowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz że są realistyczne, 
uczciwe i wiążące dla wszystkich.  
 
Przeprowadzona jest ocena możliwości i umiejętności  świadczącego opiekę zastępczą  
i bezpośredniego opiekuna pod kątem właściwej opieki nad dzieckiem. Analiza ta koncentruje  
się przede wszystkim na kwestii wykwalifikowania opiekuna, jego ciągłego szkolenia i superwizji  
oraz jego zasobów koniecznych do opieki nad dzieckiem.  
 
2. Rodzina pochodzenia jest w pełni zaangażowana w proces przyjęcia dziecka do opieki zastępczej. 
Instytucja pomocy społecznej i przyszły świadczący opiekę zastępczą gwarantują, że dziecko i jego 
rodzina pochodzenia jest zaangażowana, konsultowana i wspierana podczas procesu przyjęcia 
dziecka do opieki zastępczej.  
 
3. Dziecko poznaje przyszły dom.  
Osoba odpowiedzialna wyznaczona przez instytucję pomocy społecznej zapewnia dziecku możliwość 
poznania przyszłego domu i  bezpośredniego opiekuna.  
 
4. Umieszczenie dziecka w nowym domu powoduje tak mało zakłóceń, jak to tylko możliwe. 
Osoba odpowiedzialna dba o to, by proces przyjęcia powodował tak mało zakłóceń, jak to tylko 
możliwe w życiu dziecka i jego rodziny pochodzenia.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Proces przyjęcia nie jest profesjonalnie przygotowany i/lub wdrożony; 
• Opiekun nie jest przygotowany na przyjęcie dziecka i opiekę nad nim;  
• Opiekun nie ma wystarczających kompetencji i możliwości do przyjęcia dziecka i opieki nad nim; 
• Opiekun nie współpracuje z instytucją pomocy społecznej;  
• Dziecko i jego rodzina pochodzenia posiada niewiele / nie posiada w ogóle informacji na temat 
przyszłego miejsca zamieszkania dziecka; 
• Ustalenia nie są realistyczne, uczciwe ani wiążące;  
• W proces nie są włączone wszystkie strony, które powinny być zaangażowane;  
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• Przed przejściem do nowego miejsca pobytu nie istniał kontakt między dzieckiem i przyszłym 
opiekunem; 
• Nie uczczono przyjścia dziecka do nowego miejsca; 
• Dziecko ma poczucie, że przejście do nowego miejsca stanowi duże zakłócenie i powoduje niepokój 
w jego rodzinie i/lub środowisku.  
 
 
 

Standard 6 Proces opieki w we wszystkich formach opieki zastępczej 
odbywa się według indywidualnego planu opieki8.  
Indywidualny plan opieki tworzony jest podczas procesu podejmowania decyzji i podlega dalszemu 
opracowywaniu i wdrażaniu podczas całego procesu opieki. Dzięki planowi możemy kierować całym 
procesem rozwoju dziecka.  
 
W planie opieki jest określamy stan rozwoju dziecka, wyznaczamy cele i środki oraz określamy zasoby 
potrzebne do wspierania całego procesu rozwojowego dziecka. Każda decyzja podjęta w trakcie 
trwania opieki zastępczej opiera się na tym planie.  

 
 
Przedstawiciel z instytucji i pracownik socjalny zorganizowali serię spotkań z personelem, dzieckiem 

 i jego bratem, aby lepiej poznać sytuację. Zidentyfikowali potrzeby chłopca i ustalili plan działań  

w oparciu o wykorzystanie dostępnych możliwości i określony zakres profesjonalnej interwencji.  

(Historia o chłopcu z Bułgarii, kod 3.01.03)  

 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Odpowiedzialność za przekrojową ocenę potencjału dziecka i za stworzenie indywidualnego planu 
opieki, kierującego całym procesem rozwoju dziecka.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
 
• Gwarantuje, że proces opieki zastępczej bazuje na indywidualnym planie opieki;  
• Wspiera opiekuna w opracowywaniu planu opieki.  
 
Bezpośredni opiekun  
 
• Jest odpowiedzialny za wdrożenie i dalszy rozwój indywidualnego planu opieki.  
 
 
 
 

                                                           
8
 W Polsce możemy mówić o „indywidualnym planie pracy” z dzieckiem. Plan taki jest opracowywany  

dla dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (a zatem i w rodzinnych domach dziecka),  

nie ma natomiast obowiązku dla opracowywania takiego planu dla dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych (za: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo– 

wychowawczych (Dz. U. Nr 37 z 2005r., poz.331) 
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B) Wytyczne  
 
1. Opracowanie indywidualnego planu opieki.  
W konsultacji z zespołem wielozadaniowym9,  instytucja pomocy społecznej tworzy indywidualny 
plan opieki, biorąc pod uwagę zasoby i potencjał dziecka.  
 
2. Dziecko bierze udział w opracowywaniu indywidualnego planu opieki. 
Udział dziecka w opracowywaniu i dalszym rozwoju jego indywidualnego planu opieki jest 
gwarantowany. Poziom zaangażowania dziecka w ten proces jest zależny od stopnia zrozumienia 
tematu przez dziecko.  
 
3. Dokonuje się okresowej oceny indywidualnego planu opieki.  
Opiekun jest odpowiedzialny za wdrożenie i dalszy rozwój planu opieki. Plan ten jest okresowo 
aktualizowany w konsultacji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Nie istnieje indywidualny plan opieki przygotowany dla danego dziecka lub dokumentacja oceny 
indywidualnego planu opieki; 
• Plan opieki nie odpowiada indywidualnym potrzebom dziecka;  
• Nie wszystkie zainteresowane strony biorą udział w opracowywaniu indywidualnego planu opieki;  
• Strony zainteresowane nie zgadzają się z brzmieniem indywidualnego planu opieki; 
• Plan nie jest aktualizowany.  
 
 
 
 

II Obszar standardów: 
Proces opieki 

 
Proces opieki to czas między przyjęciem dziecka do opieki zastępczej a zakończeniem opieki.  
Dzieci przebywające w opiece zastępczej uzyskują wsparcie pomocne w kształtowaniu  
ich przyszłości i osiąganiu statusu niezależnego, odpowiedzialnego i aktywnego członka 
społeczeństwa. Jest to możliwe, kiedy dzieci mają zapewnione dorastanie we wspierającym je, 
otaczającym opieką i troską środowisku.  
 
Ten obszar obejmuje następujące standardy:  
 
Standard 7: Forma opieki zastępczej, do której dziecko zostaje przyjęte odpowiada jego potrzebom, 
sytuacji życiowej oraz środowisku, z którego pochodzi.  
 
Standard 8: Dziecko utrzymuje kontakty ze swoją rodziną pochodzenia.  
 
Standard 9: Opiekunowie  dziecka mają stosowne kwalifikacje oraz zapewnione odpowiednie 
warunki pracy. 
 

                                                           
9
 W warunkach polskich będzie to zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 
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Standard 10: Relacje opiekunów i dziecka oparte są na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.  
 
Standard 11: Umożliwiamy dziecku aktywny udział w procesie podejmowania decyzji,  
które bezpośrednio dotyczą jego życia.  
 
Standard 12: Dzieci w opiece zastępczej mają zapewnione odpowiednie warunki życia.  
 
Standard 13: Dzieci niepełnosprawne i ze szczególnymi potrzebami otrzymują odpowiednią opiekę.  
 
Standard 14: Dzieci są przygotowywane do samodzielnego życia.  
 

 
 
Standard 7  
Forma opieki zastępczej, do której dziecko zostaje przyjęte 
odpowiada jego potrzebom, sytuacji życiowej oraz środowisku,  
z którego pochodzi. 
 
Dziecko dorasta w opiekuńczym, pomocnym i troskliwym środowisku. Najlepszym miejscem  
dla opieki nad dzieckiem jest rodzinna forma opieki zastępczej. 
W nowym miejscu opieki dziecko ma szansę zbudować stabilne relacje z opiekunem i utrzymać 
kontakt ze środowiskiem, z którego pochodzi.  
 
Moi rodzice zastępczy kierowali się tym, co dla mnie dobre i potrzebne. Ważne jest dla mnie to,  

że akceptowali mnie taką, jaka jestem, szanowali moje opinie i religię, prywatność. Ważne jest też to, 

że pozwalali mi mówić w ojczystym języku.  

(Dziewczyna ze Słowenii, kod 27.02.01)  

 

A) Obowiązki  
 
Instytucja Pomocy Społecznej 
 
• Poszukuje i organizuje najlepsze możliwe miejsce pobytu dla dziecka mając na względzie jego 
potrzeby, sytuację życiową i środowisko społeczne, z którego dziecko pochodzi.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
• Zapewnia takie modele opieki, które spełniają potrzeby dziecka i wymagania instytucji pomocy 
społecznej.  
• We współpracy z instytucją pomocy społecznej ocenia, czy oferowana forma opieki zastępczej 
spełnia potrzeby dziecka, jest odpowiednia do jego sytuacji życiowej i środowiska, z którego 
pochodzi.  
 
Bezpośredni opiekun  
• Gwarantuje, że nowy miejsce zamieszkania dziecka jest dla niego odpowiednie pod względem jego 
potrzeb, sytuacji życiowej i środowiska, z którego pochodzi.  
• Współpracuje z dzieckiem i rodziną pochodzenia dziecka. 
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B) Wytyczne  
 
1. Dziecko i rodzina pochodzenia otrzymują informacje na temat możliwych form opieki typu 
rodzinnego  
Jeśli formy opieki typu rodzinnego są dostępne, dziecko i jego rodzina pochodzenia otrzymują 
informacje na ten temat.  
Instytucje pomocy społecznej zachęcają świadczących opiekę zastępczą do oferowania rodzinnych 
form opieki nad dzieckiem. Jeśli dziecko jest umieszczane w placówce terapeutycznej, instytucja 
pomocy społecznej powinna musi szukać sposobu, aby połączyć terapię z opieką typu rodzinnego.  
 
2. Dziecko jest umieszczane w najlepszej dla niego formie opieki zastępczej.  
Instytucje pomocy społecznej i świadczący opiekę zastępczą gwarantują  warunki sprzyjające 
rozwojowi, oferujące wsparcie i ochronę w przyszłym miejscu pobytu dziecka.  
 
3. Forma opieki zastępczej odpowiada potrzebom dziecka, jego sytuacji życiowej oraz środowisku 
społecznemu, z którego pochodzi.  
Instytucja pomocy społecznej podejmuje wszelkie wysiłki, aby zapewnić, że wybrana forma opieki 
zastępczej odpowiada potrzebom dziecka, jego sytuacji życiowej oraz środowisku społecznemu,  
z którego pochodzi. O ile nie ma przeszkód nowe miejsce pobytu dziecka powinno być jak najbliżej 
miejsca pochodzenia dziecka. 

 
4. Opiekun zapewnia dziecku przestrzeń osobistą i tworzy środowisko, do którego dziecko może 
rozwijać poczucie przynależności.  
 
5. Jakość opieki podlega okresowej ocenie. 
Instytucje pomocy społecznej i świadczący opiekę zastępczą dokonują okresowej oceny jakości 
oferowanej opieki.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Dziecko nie otrzymuje możliwości przebywania w opiece zastępczej typu rodzinnego; 
• Dziecko nie utrzymuje kontaktu z rodziną pochodzenia i/lub środowiskiem pochodzenia;  
• Dystans między miejscem, w którym przebywa dziecko i miejscem pobytu rodziny pochodzenia 
i/lub środowiska pochodzenia utrudnia wzajemne kontakty; 
• Dziecku zabrania się posługiwać językiem ojczystym, wyznawać swoją religię i praktykować 
zwyczaje swojej kultury; 
• Ustalenia nie są realistyczne, uczciwie i wiążące; 
• Dziecko ma poczucie, że nie jest otoczone właściwą opieką i nie otrzymuje potrzebnego wsparcia;  
• Dziecko ma poczucie, że nie może stworzyć stabilnej relacji z opiekunem, na której może polegać;  
• Dziecko nie ma poczucia prywatności;  
• Dziecko ma stale nowych opiekunów;  
• Opiekun nie wykazuje wrażliwości na sytuację życiową dziecka.  
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Standard 8  
Dziecko utrzymuje kontakt z rodziną pochodzenia 
 
Zachęcamy i wpieramy kontakty dziecka z jego rodziną pochodzenia, jeśli tylko ma to służyć jego 
dobru10.  
 
Do kontaktu zachęca pracownik socjalny. Matka zastępcza poza opieką nad dzieckiem i jeżdżeniem  

z nim w odwiedziny do matki biologicznej, może również wykorzystać podczas tych wizyt czas na 

przekazywanie matce biologicznej wiedzy i umiejętności związanych z opieką nad dzieckiem. 

Pozytywne relacje między nimi są szczególnie istotne dla dziecka. Wyjątkowo ważna dla dziecka  

jest świadomość, że jego matka biologiczna i matka zastępcza utrzymują dobre relacje.  

(Pracownik socjalny z Malty, kod 19.08.04)  

 

Kontakty i relacje dziecka z rodziną biologiczną należy wspierać. Dziecko powinno mieć możliwość 

decydowania o tym, jakie relacje chce mieć z rodzicami biologicznymi.  
(Pracownik socjalny z Estonii, kod 7.08.01)  

 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Zapewniają utrzymanie kontaktu między dzieckiem a jego rodziną pochodzenia.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
 
• Zapewnia i zachęca do utrzymywania kontaktu między dzieckiem a jego rodziną pochodzenia;  
• Wspiera opiekuna.  
 
Bezpośredni opiekun  
 
• Wspiera kontakty między dzieckiem a jego rodziną pochodzenia;  
• Współpracuje z rodziną pochodzenia dziecka.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Instytucje pomocy społecznej propagują kontakty między dzieckiem a jego rodziną pochodzenia.  
Instytucje pomocy społecznej zachęcają, wpierają i monitorują kontakty między dzieckiem, 
opiekunem, a rodziną pochodzenia dziecka. Propagują również współpracę między tymi trzema 
stronami.  
Instytucje pomocy społecznej pełnia rolę doradczą dla dziecka, jego rodziny pochodzenia i opiekuna.  
 
2. Świadczący opiekę zastępczą oraz opiekun wspierają kontakty między dzieckiem a jego rodziną 
pochodzenia.  
Świadczący opiekę zastępczą  zapewnia opiekunowi szkolenie i wsparcie w zakresie współpracy  
z rodziną pochodzenia.  

                                                           
10

 W Polsce charakter kontaktów dziecka z rodziną pochodzenia określa sąd. 
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Opiekun pomaga dziecku zapoznać się ze swoją sytuacją życiową i zachęca do utrzymywania 
kontaktów z rodziną pochodzenia oraz środowiskiem społecznym, religijnym i kulturowym. Opiekun 
regularnie informuje rodzinę pochodzenia dziecka o rozwoju dziecka.  
 
3. Rodzina pochodzenia jest zaangażowana w życie dziecka.  
Świadczący opiekę zastępczą i rodzina pochodzenia definiuje role, prawa i obowiązki dotyczące 
rozwoju dziecka, zgodnie z legislacją krajową.  
Świadczący opiekę zastępczą wspiera rodzinę pochodzenia w zrozumieniu sytuacji dziecka i zachęca 
rodzinę do pomocy dziecku.  
 
4. Częstotliwość i jakość kontaktów podlega okresowej ocenie.  
Częstotliwość i jakość kontaktów między dzieckiem i jego rodziną pochodzenia musi podlegać 
regularnej ocenie. Kontakt przebiega w zgodzie z indywidualnym planem opieki i/lub jakimikolwiek 
umowami podpisanymi w tej kwestii.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Nie istnieje kontakt między dzieckiem a rodziną pochodzenia, mimo, że leży to w najlepszym 
interesie dziecka; 
• Istnieje kontakt między dzieckiem a rodziną pochodzenia, mimo, że nie leży to w najlepszym 
interesie dziecka;  
• Rodzina pochodzenia podejmuje działania przeciwne interesom dziecka; 
• Kontakt między dzieckiem a rodziną pochodzenia nie jest dodatkowo wspierany; 
• Powody braku wsparcia kontaktu między dzieckiem a rodziną pochodzenia nie są uzasadnione.  
 
 
 
 

Standard 9  
Opiekunowie  dziecka mają stosowne kwalifikacje oraz zapewnione 
odpowiednie warunki pracy.  
 
Opiekunowie dziecka wybierani są po skrupulatnie przeprowadzonej ocenie i przeszkoleniu przed 
przystąpieniem do przyjęcia odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem. Opiekunowie uczestniczą  
w ciągłym szkoleniu i otrzymują profesjonalne wsparcie umożliwiające zapewnienie dziecku, jak 
najlepszych warunków do rozwoju.  
 
Szkolenie dla rodziców zastępczych było wspaniałe. Mój mąż i ja mieliśmy już wcześniej pod opieką 

dzieci, lecz zdaliśmy sobie sprawę jak mało wiedzieliśmy na ten temat. Teraz jestem głęboko 

przekonana, że nie powinno się pozwalać na sprawowanie opieki zastępczej nikomu, kto nie przeszedł 

odpowiedniego szkolenia w tym zakresie.  

(Opiekun z Islandii, kod 13.06.01)  

 
A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Określa profil kwalifikacyjny opiekuna; 
• Zapewnia, że wszyscy opiekunowie spełniają wymagania profilu kwalifikacyjnego.  
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Świadczący opiekę zastępczą  
• Gwarantuje, że wszyscy opiekunowie spełniają wymagania profilu kwalifikacyjnego określone przez 
instytucje pomocy społecznej;  
• Zapewnia stałe wsparcie i szkolenie11.  
 
Bezpośredni opiekun  
 
• Bierze udział w ciągłym szkoleniu zawodowym.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Opiekunowie są wybierani i szkoleni zgodnie z uznanym profilem kwalifikacyjnym. Instytucje 
pomocy społecznej gwarantują, że dziecko umieszczane jest w takiej formie opiek zastępczej, która 
profesjonalnie szkoli i wspiera opiekunów zgodnie z profilem kwalifikacyjnym.  

 
Profil kwalifikacyjny opiekunów musi opierać ich działania o Konwencję o prawach dziecka ONZ, 
wymogów ochrony dziecka (zasady postępowania) i wiedzę na temat rozwoju dziecka12. Opiekunowie 
uczą się posługiwać językiem stosownym do sposobu myślenia dziecka. Tworzą bliskie relacje  
z dzieckiem, posiadają umiejętność słuchania, są wyrozumiali, posiadają zdolność empatii oraz 
cierpliwość.  
 
Świadczący opiekę zastępczą zapewnia dokładną ocenę, selekcję, szkolenie, wsparcie oraz monitoring 
opiekunów.  
 
2. Opiekunowie mają dostęp do profesjonalnego szkolenia i wsparcia.  
Opiekun uzyskuje profesjonalne szkolenie i wsparcie zgodne z jego potrzebami. Świadczący opiekę 
zastępczą nad  dzieckiem oferuje opiekunowi możliwości dzielenia się doświadczeniami i praktykami, 
udziału w stosownych spotkaniach i konferencjach, jak również szkolenia, doradztwo i superwizje.  
 
3. Opiekunowie mają odpowiednie warunki pracy  
Opiekun otrzymuje wsparcie w postaci odpowiednich warunków pracy. Miejsce zamieszkania 
opiekuna jest wyposażone w odpowiednią infrastrukturę. Otrzymuje odpowiednie wsparcie  
oraz środki pieniężne na prowadzenie opieki zastępczej.  
 

                                                           
11

 W Polsce za przeszkolenie kandydatów na rodziców zastępczych odpowiadają Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze 

(wg Ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej). 

12
 Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej w art. 73, ust. 1, pkt. 1 – 8 wylicza warunki konieczne do 

podjęcia się roli rodzica zastępczego: „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie 

niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:  

1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej; 
2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej ani też władza 

rodzicielska nie została im zawieszona; 
5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki 

obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu; 
6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim; 
7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania; 
8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania”. 

 



[31] 
 

4. Zachęcamy bezpośrednich opiekunów do wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy.  
Instytucje pomocy społecznej i/lub świadczący opiekę zastępczą zachęcają do tworzenia formalnych  
i nieformalnych sieci partnerskich, aby umożliwić opiekunom wymianę doświadczeń i dobrych 
praktyk.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Nie istnieją zdefiniowane minimalne wymania dotyczące profilu kwalifikacyjnego opiekuna;  
• Opiekunowie nie są oceniani i wybierani we właściwy sposób; 
• Opiekunowie nie mają dostępu do profesjonalnego szkolenia i/lub wsparcia;  
• Opiekunowie odmawiają udziału w profesjonalnym szkoleniu i/lub programie wsparcia;  
• Nie podejmuje się działań zachęcających do dalszego szkolenia i wsparcia.  
 
 
 

Standard 10  
Relacje opiekunów i dziecka oparte są na szacunku i zrozumieniu. 
  
Opiekun poświęca dziecku wiele uwagi, podejmuje świadome starania, by zyskać zaufanie dziecka  
i zrozumieć jego potrzeby. Opiekun komunikuje się z dzieckiem w sposób otwarty, uczciwy  
i z szacunkiem.  
 
Rodzice zastępczy opiekowali się nim w sposób naturalny. Byli cierpliwi i wytrwali. Otwarcie 

 i w odpowiedni sposób rozmawiali o różnych sprawach, również o tych trudnych. Okazywali mu,  

że go lubią i często przytulali.  
(historia chłopca ze Szwecji, kod 29.01.01) 

 

 ”Jestem bardzo wdzięczna swoim rodzicom zastępczym. Przyjęli mnie do rodziny kiedy miałam 14 lat. 

Nauczyli mnie, co jest najważniejsze w rodzinie: miłość, lojalność i szacunek wobec siebie nawzajem. 

Nauczyli mnie gotować. Nauczyli mnie, bym się nie bała  wyrażać uczucia oraz mówienia o tym, co 

mnie trapi. Po prostu mnie kochali i tego się od nich nauczyłam. Nie byłam przyzwyczajona do czułości 

i na początku czułam się zakłopotana jej przejawami. Byłam bardzo nieśmiała. Cieszę się, że mama 

zastępcza mnie nie biła. Już samo to dużo dla mnie znaczyło. Przez długi czas wspomnienia przemocy 

z dzieciństwa były jak cień, ,,który mnie śledził”.  

(Dziewczynka z Łotwy, kod16.02.01)  
 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Dostarcza świadczącemu opiekę zastępczą i bezpośredniemu opiekunowi wszelkich informacji  
o pochodzeniu i historii  dziecka;  
• Zapewnia współpracę między rodziną pochodzenia a opiekunem.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
 
• Wspiera opiekuna w tworzeniu i utrzymywaniu stabilnej relacji z dzieckiem;  
• Zapewnia, że opiekun posiada umiejętności z zakresu kontaktów międzyludzkich konieczne  
do zbudowania dobrej relacji z dzieckiem.  
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Bezpośredni opiekun  
 
• Oferuje dziecku możliwość zbudowania zaufania.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Opiekun otrzymuje informacje, szkolenie i wsparcie.  
Instytucje pomocy społecznej informują świadczącego opiekę zastępczą i opiekuna o historii  dziecka, 
co pozwala na odpowiednie podejście do dziecka.  
Świadczący opiekę zastępczą szkoli i wspiera opiekuna w tworzeniu i utrzymywaniu stabilnej relacji  
z dzieckiem.  
 
2. Opiekun oferuje dziecku możliwość zbudowania stabilnej relacji.  
Opiekun tworzy warunki bazujące na zrozumieniu i szacunku, które wspierają i pozwalają na rozwój 
bliskiej, uczciwej i stabilnej relacji.  
 
3. Opiekun ma do dziecka indywidualne podejście.  
Opiekun zawsze bierze pod uwagę pochodzenie dziecka, jego indywidualne potrzeby, zdolności  
i poziom rozwoju.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• W relacji opiekuna z dzieckiem nie ma szacunku i zrozumienia;  
• Brak pełnej i rzetelnej informacji o dziecku przekazanej opiekunowi;  
• Dziecko dystansuje się od opiekuna;  
• Opiekunowie często się zmieniają. 

 
Standard 11  
Umożliwiamy dziecku aktywny udział w procesie podejmowania 
decyzji, które bezpośrednio dotyczą jego życia.  
 
Dziecko jest uznawane za osobę, która wie o swoim życiu najwięcej. Dziecko jest informowane  
o  dotyczących go planowanych decyzjach, jest wysłuchiwane i traktowane z należytą mu powagą. 
Zachęcamy dzieci do wyrażania swoich uczuć i opinii oraz dzielenia się doświadczeniami.  
 
Otrzymałam ogromne wsparcie od wielu opiekunów. Potrzebne jest, by opiekun mówił ci, że jesteś 

ważna, że możesz być kimś w życiu. Myślę, że wychowawcy cenili mnie najbardziej i najbardziej 

wspierali, zawsze i przy wyborze kierunku studiów o wychowaniu społecznym. Nigdy się  

nie sprzeciwiali.  

(Dziewczyna z Hiszpanii, kod 28.02.01)  

 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Monitoruje udział dziecka we wszystkich decyzjach mających bezpośredni wpływ na jego życie.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
• Zapewnia, że ten udział jest integralną częścią procesu opieki.  



[33] 
 

 
Bezpośredni opiekun  
 
• Pozwala dziecku podejmować decyzje mające bezpośredni wpływ na jego życie; 
• Aktywnie wspiera udział dziecka w tych decyzjach.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Świadczący opiekę zastępczą wspiera uczestnictwo dziecka w procesie podejmowania decyzji. 
Świadczący opiekę zastępczą : 
•  opracowuje i stosuje różne narzędzia zapewniające aktywne uczestnictwo dziecka w procesie 
podejmowania decyzji; 
•Zapewnia, że wszystkie strony zaangażowane w opiekę nad dzieckiem są profesjonalnie 
przeszkolone w celu wspierania uczestnictwa dziecka w procesie podejmowania decyzji dotyczących 
życia dziecka. 
 
2. Opiekun wspiera aktywne uczestnictwo dziecka . 
Opiekun:  
• informuje dziecko o jego prawach i wszelkich kwestiach dotyczących jego życia;  
• słucha, zachęca i wspiera dziecko w podejmowaniu decyzji dotyczących jego życia.  
 
3. Opiekun wierzy w zdolności i potencjał dziecka i rozwija je.  
Opiekun:  
• dostrzega potencjał dziecka i zachęca je do wykorzystania i rozwoju swojego potencjału; 
• szanuje indywidualność dziecka, bierze pod uwagę jego opinie i wspiera jego aspiracje  
do niezależnego życia;  
•interesuje się potrzebami dziecka; 
•pokazuje dziecku, iż jego potrzeby są ważne. 
 
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Nie istnieją/nie są wdrożone narzędzia do propagowania uczestnictwa dziecka; 
• Dziecko nie uczestniczy w procesie podejmowania decyzji dotyczących jego życia;  
• Dziecko ma poczucie, że jego potencjał nie jest dostrzegany i wspierany;  
• Dziecko ma poczucie, że nie jest wysłuchane i/lub zrozumiane;  
• Dziecko nie czuje się wystarczająco poinformowane kwestiach go dotyczących i o jego prawach.  
 

 
Standard 12  
Dzieci w opiece zastępczej mają zapewnione odpowiednie warunki 
życia.  
 
Standard warunków życia i infrastruktura świadczącego opiekę zastępczą  zaspokaja potrzeby dziecka 
w zakresie bezpieczeństwa, komfortu, zdrowia, a także nieograniczonego dostępu do edukacji  
i kontaktów ze środowiskiem lokalnym.  
 
„Nie pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy poczułam się dobrze w swoim domu zastępczym. 

Może to było wtedy, gdy brałam kąpiel. Higiena jest dla mnie bardzo ważna. Zanoszenie mnie 
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 do łóżka o 7:30 zawiniętą w ręcznik, owoce na tacy, posiłki o tej samej godzinie, wszystko 

uporządkowane. Nawet małe rzeczy są takie ważne.”  

(Dziewczyna z Irlandii, kod 13.02.06)  

 

Używam formularzy do oceny rozwoju dzieci objętych opieką zastępczą. Wypełnianie takich 

formularzy ułatwia planowanie, podejmowanie decyzji, ocenę i monitoring odnośnie opieki i rozwoju 

dziecka. Na przykład kiedyś chłopiec przebywający w opiece instytucjonalnej został zdiagnozowany  

i odkryto, że jest uczulony na mleko. Ta informacje była ogromnie ważna dla rodziców zastępczych.  

(Pracownik socjalny z Węgier, kod 12.08.01)  
 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Gwarantują umieszczenie dziecka w opiece zastępczej, w której dziecko znajdzie odpowiednie  
do swoich potrzeb warunki życia.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
• Zapewnia dobre, bezpieczne, zdrowe i stabilne środowisko dla dziecka.  
 
Opiekun  
• Tworzy dobry, bezpieczny, zdrowy i stabilny dom dla dziecka  
 
B) Wytyczne  
 
1. Dziecko w opiece zastępczej ma zagwarantowane odpowiednie warunki życia.  
Instytucje pomocy społecznej monitorują spełnienie minimalnych wymagań dotyczących warunków 
życia dziecka w opiece zastępczej, obejmujących komfort, bezpieczeństwo, zdrowie, jak również 
otwarty  dostęp do szkolnictwa i kontaktów społecznych. Ponadto, zapewniają, że opieka zastępcza, 
w której dziecko będzie przebywało, spełnia te minimalne wymagania.  
 
2. Świadczący opiekę zastępczą spełnia minimalne wymagania  
Świadczący opiekę zastępczą zobowiązuje się pisemnie do prowadzenia opieki zastępczej, która 
spełnia obowiązkowe minimalne wymagania.  To pisemne zobowiązanie jest dokumentem, 
publicznie dostępnym. 
 
3. Dziecko ma zapewnione dobre samopoczucie i odpowiednie warunki życiowe  
Opiekun spełnia obowiązkowe minimalne wymagania w celu zapewnienia odpowiednich warunków 
życia dziecka, obejmujących komfort, bezpieczeństwo, zdrowie, jak również otwarty dostęp  
do edukacji i kontaktów społecznych.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Obowiązkowe wymagania minimalne dot. warunków życiowych dziecka nie są określone;  
• Miejsce opieki zastępczej, w którym przebywa dziecko nie spełnia obowiązkowych minimalnych 
wymagań;  
• Świadczący opiekę zastępczą nie złożył pisemnego zobowiązania lub nie udostępnia  
go zainteresowanym. 
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Standard 13  
Dzieci niepełnosprawne i/lub ze szczególnymi potrzebami otrzymują 
odpowiednią opiekę.  
 
Opiekunowie otrzymują specjalistyczne szkolenia i wsparcie z zakresu opieki nad dziećmi 
niepełnosprawnymi i/lub ze szczególnymi potrzebami. 
 
Pomocą było wykształcenie matki zastępczej, jej umiejętności i doświadczenie w pracy z dziećmi. 

Psycholog pracujący w domu dziecka poinformował ją o wywiadzie chorobowym i aktualnym stanie 

chłopca. Konieczne było poświęcenie mu czasu każdego dnia, uczenie go wypowiadania pełnych zdań, 

rozpoznawania kolorów i kształtów. Nawet tego, jak się bawić.  

(Opiekun z Czech, kod 5.06.05)  

 

Dzięki współpracy z logopedą, opiekun zastępczy uczył chłopca pokonywania problemów  
w  komunikacji spowodowanych jego wadą słuchu.  

(Opiekun z Czech , kod 5.06.0)  

 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Zapewnia umieszczenie dziecka niepełnosprawnego i/lub ze szczególnymi potrzebami  
w odpowiednich dla niego warunkach.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
• Zapewnia, że dziecko niepełnosprawne i/lub ze szczególnymi potrzebami otrzymuje odpowiednią 
opiekę; 
• Zapewnia, że dziecko niepełnosprawne i/lub ze szczególnymi potrzebami otrzymuje odpowiednie 
leczenie, jeśli tego wymaga.  
 
Opiekun  
 
• Dostarcza dziecku niepełnosprawnemu i/lub ze szczególnymi potrzebami odpowiednią opiekę;  
• Zapewnia, że dziecko niepełnosprawne i /lub ze szczególnymi potrzebami  jest objęte profesjonalną 
opieką lekarską, jeśli tego wymaga.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Umieszczenie dziecka niepełnosprawnego i/lub ze szczególnymi potrzebami jest skrupulatnie 
przygotowywane przed jego przyjęciem.  
 
Instytucje pomocy społecznej dostarczają świadczącym opiekę zastępczą wszelkich informacji 
koniecznych do opieki i wypełniania potrzeb dziecka niepełnosprawnego i/lub ze szczególnymi 
potrzebami. 
 
2. Dziecko niepełnosprawne i/lub ze szczególnymi potrzebami otrzymuje odpowiednią opiekę. 
  
Opiekun wspiera w rozwoju dziecko zgodnie z jego indywidualnym potencjałem. Opiekun zapewnia 
udział dziecka w tym procesie.  
 



[36] 
 

3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami otrzymują dodatkowe 
wsparcie i szkolenie specjalistyczne. Instytucje pomocy społecznej i/lub świadczący opiekę zastępczą 
zapewniają stałe szkolenia i wsparcie dla opiekuna, aby wykwalifikować go do opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym i ze szczególnymi potrzebami.  
 
4. Opiekun współpracuje ze specjalistami  
Aby sprostać potrzebom dziecka niepełnosprawnego i/lub ze szczególnymi potrzebami opiekun 
oczekuje wsparcia i współpracuje z instytucjami i specjalistami. 
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Nie istnieją formy opieki odpowiednie dla dziecka niepełnosprawnego i/lub ze szczególnymi 
potrzebami; 
• Miejsce opieki zastępczej, w którym przebywa dziecko nie bierze pod uwagę jego szczególnych 
potrzeb; 
• Dziecko niepełnosprawne i/lub ze szczególnymi potrzebami nie otrzymuje odpowiedniej opieki; 
• Opiekun nie otrzymuje informacji, szkolenia i/lub wsparcia potrzebnego do opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym i/lub ze szczególnymi potrzebami; 
• Współpraca między opiekunami a specjalistami jest niewystarczająca lub niewłaściwa.  
• Specjaliści zajmujący się terapią dziecka nie mają odpowiednich kwalifikacji do zajmowania  
się opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym i/lub ze szczególnymi potrzebami.  
 
 

Standard 14  
Dzieci i młodzież jest przygotowywana do samodzielnego życia.  

 
Dzieci/młodzież otrzymuje wsparcie w kształtowaniu swojej przyszłości w celu  osiągnięcia statusu 
niezależnego, samodzielnego i odpowiedzialnego członka społeczeństwa. Dzieci/młodzież ma dostęp 
do edukacji i szansę zdobywania umiejętności i przyswajania wartości życiowych.  
 
Dzieci/młodzież otrzymuje wsparcie w rozwijaniu poczucia własnej godności, które pozwoli im czuć 
się pewnie i radzić sobie z trudnościami życiowymi.  
 
„Obowiązkiem matki jest wychowanie dzieci w taki sposób, aby postrzegały siebie jako ludzi mających 

wartości, godność, zdolności i siłę do przetrwania bólu, tak, by mogły dalej żyć.”  

(Opiekun z Litwy, kod 17.08.02)  
 

„Obecność wychowawcy i możliwość zwrócenia się do niego z prośba o pomoc jest bardzo ważna. 

Konserwator w placówce też powinien być pewnego rodzaju wychowawcą, powinno się móc do niego 

zwracać z prośbą o naukę stolarstwa. Pomocna byłaby też nauka reparowania samochodu albo 

różnych urządzeń w domu. Jeśli dajesz radę pracować gdzieś podczas przebywania w placówce dla 

młodzieży, to niczego ci nie zabraknie. Ci, którzy robią więcej, dostają więcej, ci, którzy robią mniej, 

mniej dostają.”  

(Chłopak z Estonii, kod 7.01.02)  

 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Monitorują rozwój dziecka z uwzględnieniem jego przygotowania do niezależnego życia zgodnie  
z ustaleniami w planie opieki; 
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• Zapewniają dziecku dostęp do optymalnej oferty edukacyjnej.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
• Zapewnia odpowiednie warunki i programy do wspierania dziecka w stawaniu się niezależnym.  
 
Opiekun  
 
• Wspiera dziecko w stawaniu się niezależnym.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Opiekun zapewnia indywidualne szkolenie i wsparcie.  
Opiekun gwarantuje, że dziecko/młody wychowanek otrzymuje wsparcie w rozwoju i dążeniu do 
niezależności, zgodnej z potrzebami określonymi w planie opieki. Opiekun koncentruje się głównie na 
następujących kwestiach:  
• zachęca dziecko/młodego wychowanka do podejmowania codziennych obowiązków. Wspiera 
dziecko w dbaniu o samego siebie, gospodarowaniu pieniędzmi, kwestiami formalnymi, 
ubezpieczeniem i innymi kwestiami praktycznymi, zgodnie z poziomem rozwoju dziecka;  
• Dziecko otrzymuje wsparcie w procesie integracji ze społecznością lokalną i utrzymywaniu 
kontaktów z przedstawicielami tej społeczności;  
• Opiekun poznaje zainteresowania dziecka i planuje aktywności, które wspierają rozwój tych 
zainteresowań, wiedzy i umiejętności życiowych.  
 
2. Przygotowanie do niezależnego życia ma formę ciągłego procesu.  
Opiekun, wspierany przez świadczącego opiekę zastępczą, przygotowuje dziecko do niezależnego 
życia. Proces ten bazuje na indywidualnym planie opieki, który traktuje przygotowanie do 
niezależnego życia jako ciągły proces, uwzględnia odpowiednie warunki i możliwości dziecka oraz/lub 
programy wsparcia w stawaniu się niezależnym.  
 
3. Dziecku oferowane są możliwości/programy dotyczące samorozwoju.  
Świadczący opiekę zastępczą i opiekun tworzą możliwości/programy, które uczą dziecko wypełniać 
obowiązki, przyswajać wartości i normy oraz rozwijać umiejętności życiowe. Dziecko bierze udział  
w tworzeniu, wdrożeniu i ocenie programu własnego rozwoju.  
 
4. Dziecko ma dostęp do edukacji najlepszej jakości.  
Dziecko ma dostęp i jest zachęcane do korzystania z najlepszych możliwych form edukacji, zgodnie  
ze swoim potencjałem i własnymi zainteresowaniami. Dziecko jest zachęcane do uczestnictwa 
zarówno w szkolnych jak i pozaszkolnych zajęciach zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze 
 
• Przygotowanie do niezależności nie jest uwzględnione w planie opieki;  
• Nie istnieją możliwości/programy doskonalące rozwój własny dziecka;  
• Dziecku odmawia się dostępu korzystania z możliwości/programów doskonalących własny rozwój;  
• Dziecko ma poczucie, że nie jest dobrze przygotowane i wspierane w nauce niezależności;  
• Dziecko nie ma możliwości integracji ze społecznością;  
• Dziecko nie jest zachęcane do nauki; 
• Dziecko nieproduktywnie spędza swój wolny czas.  
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III Obszar standardów: 
Zakończenie procesu opieki 

 
Określenie „zakończenie procesu opieki” odnosi się do procesu, w którym dziecko/młody człowiek 
staje się niezależne, powraca do rodziny pochodzenia lub przeprowadza do innego miejsca.  
Ten proces obejmuje podejmowanie decyzji, proces opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu 
oraz wsparcie po zakończeniu opieki.  
 
Ten obszar standardów obejmuje następujące standardy:  
 
Standard 15: Proces zakończenia opieki jest dokładnie planowany i wdrażany.  
 
Standard 16: Komunikacja podczas procesu zakończenia opieki prowadzona jest w odpowiedni  
i użyteczny sposób.  
 
Standard 17: Dziecko/młody człowiek może brać udział w procesie zakończenia opieki.  
 
Standard 18: Zapewniamy dalsze wsparcie i możliwość kontaktu. 
  
 

Standard 15  
Proces zakończenia opieki jest dokładnie planowany i wdrażany. 
  
Zakończenie opieki/usamodzielnienie jest decydującą fazą w  całym procesie opieki w pieczy 
zastępczej. Ta faza jest starannie planowana i wdrażana. Bazuje ona głównie na indywidualnym 
planie opieki dziecka13.  
 
Dziecko/młody człowiek jest postrzegany jako osoba, która wie najwięcej na temat jakości 
oferowanej mu opieki. Jego informacja zwrotna jest kluczowa dla dalszego rozwoju jakości systemu 
opieki i odpowiedniego modelu opieki.  
 
Mentor zainicjował regularne wspólne spotkania dotyczące planowania procesu zakończenia opieki 

ze wszystkimi stronami zainteresowanymi, w tym przypadku rodziną (babcią, dziadkiem i ojcem), 

dziećmi i przedstawicielem instytucji odpowiedzialnej za ochronę dziecka. Na jednym z takich spotkań 

wszyscy zdecydowali, że starsza siostra powinna zostać w opiece zastępczej, a dwie pozostałe 

powinny spędzać więcej czasu ze swoją rodziną. Wszyscy byli zadowoleni z podjętej decyzji.  

(Pracownik socjalny z Bułgarii, kod 3.08.01)  

 

A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Monitorują i wspierają planowanie i wdrożenie procesu zakończenia opieki;  

                                                           
13

 W Polsce wychowanek opuszczający opiekę zastępczą ze względu na ukończenie 18 r.ż. przygotowuje 

wspólnie z opiekunem usamodzielnienia i w porozumieniu z pracownikiem socjalnym Indywidualny Program 

Usamodzielnienia (rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r.  

w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie wraz  

z późniejszymi zmianami) 
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• Koordynują współpracę wszystkich stron zaangażowanych.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
 
• Zapewnia, że proces zakończenia opieki jest zaplanowany i wdrożony zgodnie z planem opieki; 
• Pomaga dziecku swoim profesjonalizmem i wrażliwością w trakcie trwania procesu;  
• Współpracuje z rodziną pochodzenia.  
 
Opiekun  
 
• Planuje proces zakończenia opieki razem ze stronami zainteresowanymi;  
• Wdraża proces zakończenia opieki zgodnie z planem opieki; 
• Współpracuje z rodziną pochodzenia.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Proces zakończenia opieki jest dokładnie planowany i wdrażany.  
 
Bazując na planie opieki wspólnie z dzieckiem opiekun planuje i wdraża proces zakończenia opieki. 
Wdrożenie tego procesu odbywa się stopniowo i w takim zakresie, jaki służy interesom dziecka/ 
młodego człowieka.  
Dziecko/młody człowiek może zabierać głos w kwestiach decydujących o stopniu zaangażowania 
rodziny pochodzenia i jej uczestnictwa w planowaniu i wdrażaniu procesu zakończenia opieki. Jeśli to 
konieczne, opiekun konsultuje się z zespołem profesjonalistów.  
 
2. Dziecko/młody wychowanek postrzegany jest jako osoba, która wiec najwięcej o swoim życiu.  
Opiekun zwraca się do dziecka/młodego wychowanka z prośbą o ocenę jakości opieki. Otrzymaną 
informację zwrotną opiekun przekazuje do świadczącego opiekę zastępczą, aby można było 
wykorzystać ją w przyszłości do dalszego rozwoju jakości systemu i modelu oferowanej opieki.  
 
3. Proces zakończenia opieki/usamodzielnienia bazuje na indywidualnym planie opieki.  
Plan opieki określa status rozwoju dziecka/młodego wychowanka, ustala cele i środki oraz definiuje 
zasoby potrzebne do wspierania dziecka podczas procesu zakończenia opieki/usamodzielniania. Plan 
opieki i jego wdrożenie są regularnie oceniane. Plan opieki dotyczy również przyszłego życia dziecka 
po zakończeniu opieki. Plan ten pomaga określić dalsze kierunki życia dziecka/młodego człowieka  
po   zakończeniu opieki.  
 
4. Powrót do rodziny pochodzenia lub zmiana miejsca opieki zastępczej jest dokładnie 
przygotowywana.  
Jeśli dziecko powraca do rodziny pochodzenia lub zmienia miejsce pobytu w ramach opieki 
zastępczej, instytucje odpowiedzialne za ochronę dziecka oraz aktualny i przyszły opiekun,  
jak również rodzina pochodzenia współpracują ze sobą. Dziecko/młody człowiek aktywnie –  
i adekwatnie do poziomu rozumienia problematyki - uczestniczy w procesie podejmowania decyzji  
i w przygotowaniu zmian.  
 
5. Na zakończenie opieki/procesu usamodzielnienia przygotowuje się dla dziecka/młodego człowiek 
spotkanie pożegnalne. 
Dla dziecka, które kończy proces opieki w danym miejscu organizowane jest spotkanie pożegnalne, 
które ma podkreślić przejście do kolejnego etapu życiowego. Spotkanie takie odbywa się zgodnie  
z tradycjami środowiska, z którego pochodzi dziecko/ młody człowiek i z jego życzeniami.  
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6. Dziecko/młody wychowanek ma dostęp do wsparcia i doradztwa po opuszczeniu miejsca opieki. 
Instytucje pomocy społecznej i świadczący opiekę zastępczą oferują wsparcie i doradztwo  
po ukończeniu opieki.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Proces zakończenia opieki nie jest skrupulatnie planowany i/lub wdrażany;  
• Proces zakończenia opieki nie jest brany pod uwagę w planie opieki;  
• Strony zainteresowane nie zajmują zgodnego stanowiska względem planu zakończenia opieki;  
• Dziecko/młody człowiek ma poczucie, że nie jest angażowane w proces zakończenia opieki;  
• Dziecko/młody człowiek i/lub rodzina pochodzenia nie uczestniczy w planowaniu i wdrożeniu 
procesu zakończenia opieki;  
• Opinie dziecka/młodego człowieka dotyczące opieki nad nim nie są przedmiotem zainteresowania 
dorosłych; 
• Nie dokonuje się oceny opieki zastępczej;  
• Proces zakończenia opieki nie spełnia indywidualnych potrzeb dziecka/młodego człowieka; 
• Brak wsparcia po odejściu z opieki lub nieodpowiednie wsparcie;  
• Dziecko/młody człowiek nie ma możliwości pożegnania się z opiekunem.  
 

 
Standard 16  
Komunikacja podczas procesu zakończenia opieki/usamodzielnienia 
prowadzona jest w odpowiedni i użyteczny sposób.  
 
Wszystkie strony zaangażowane w proces zakończenia opieki/usamodzielnienia wychowanka mają 
dostęp do wszelkich potrzebnych informacji, stosownie do swoich ról w tym procesie. 
 
Jednocześnie dziecko/młody człowiek i jego rodzina pochodzenia mają prawo do prywatności  
i poczucia bezpieczeństwa.  
 
Wszelkie informacje są przekazywane w sposób zrozumiały i odpowiedni dla dziecka i jego rodziny 
pochodzenia.  
 
“Fakt, że będzie musiała sama wprowadzić się do placówki młodzieżowej i zostawić swój rodzeństwo 

martwi ją, złości i wywołuje niepokój. [...] Pewnego dnia dziewczyna odwiedziła placówkę 

młodzieżową, by zapoznać się z nowym środowiskiem. Spotkała tam dziewczynę, która powiedziała 

jej, że dobrze się w placówce młodzieżowej czuje, że ma swoją prywatność i przestrzeń. [...] 

Dziewczynie mającej się tam wprowadzić spodobało się to, co usłyszała i zobaczyła. Nagle wszystkie 

troski zniknęły. Teraz ma dużo więcej optymizmu i ma wiele marzeń na temat swego przyszłego 

życia.”  

(Historia dziewczyny z Płn. Cypru, kod 21.02.05)  

 
A) Obowiązki  
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
 
• Zapewnia, że wszystkie strony zainteresowane otrzymują i rozumieją informacje potrzebne  
do dokładnego opracowania i wdrożenia procesu zakończenia opieki; 
• Zapewnia, że wszystkie informacje są traktowane jako poufne.  
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Świadczący opiekę zastępczą 
• Zapewnia, że opiekun komunikuje się z dzieckiem/młodym człowiekiem we właściwy sposób.  
 
Opiekun  
 
• Zapewnia, że dziecko/młody człowiek otrzymuje i rozumie przekazywane mu informacje dotyczące 
procesu zakończenia opieki;  
• Komunikuje się z dzieckiem/młodym człowiekiem w taki sposób, który sprawia, że czuje się ono 
swobodnie podczas procesu zakończenia opieki; 
• Współpracuje z rodziną pochodzenia.  
 
B) Wytyczne  
 
1. W profesjonalny sposób zarządza się informacjami istotnymi dla dziecka/młodego człowieka. 
Instytucje pomocy społecznej, świadczący opiekę zastępczą i opiekun zdają sobie sprawę z istoty 
przekazywania dziecku/młodemu człowiekowi i/lub jego rodzinie pochodzenia wszelkich informacji 
dotyczących zakończenia procesu opieki w danym miejscu/usamodzielnienia się wychowanka.  
Instytucja pomocy społecznej profesjonalnie zarządza wszelkimi odnośnymi informacjami. Zapewnia 
poufność, właściwą dokumentację oraz dostęp zainteresowanych stron do informacji.  
 
2. Dziecko/młody człowiek jest we właściwy sposób informowane o procesie zakończenia opieki.  
Opiekun zapewnia, że dziecko/młody człowiek otrzymuje i rozumie wszelkie informacje dotyczące 
procesu zakończenia opieki. W szczególności dziecko/młody człowiek otrzymuje informacje na temat 
różnych aspektów przyszłego życia, w którym stanie się ono niezależne, powróci do rodziny 
pochodzenia lub zmieni miejsce pobytu w opiece zastępczej.  
 
3. Właściwa komunikacja jest możliwa dzięki spełnieniu określonych wymagań.  
Wszystkie strony zaangażowane we wsparcie dziecka/młodego człowieka podczas procesu 
zakończenia opieki spełniają przynajmniej następujące wymagania:  
• posługują się językiem właściwym dla sposobu myślenia dziecka/młody człowiek;  
• tworzą bliską relację z dzieckiem/młodym człowiekiem, posiadają umiejętność słuchania, empatii,  
są wyrozumiali i cierpliwi, tak, by dziecko/młody człowiek mogło czuć się swobodnie;  
• tworzą przyjazną i komfortową atmosferę komunikacji.  
 
4. Dziecko/młody człowiek, rodzina pochodzenia, opiekun, świadczący opiekę zastępczą i instytucja 
pomocy społecznej współpracują ze sobą nawzajem. 
Współpraca między stronami zaangażowanymi w pomoc dziecku/młodemu człowiekowi podczas 
procesu zakończenia opieki jest wzmacniana poprzez wymianę informacji, właściwą komunikację  
i wzajemne zaufanie. Strony działają:  
• zgodnie z legislacją, regulacjami oraz standardami Jakości dla dzieci;  
• włączają niniejszy standard (16) w instrukcje i metody pracy instytucji pomocy społecznej, 
świadczących opiekę zastępczą i opiekunów;  
• są częścią partnerskiej sieci działającej na rzecz opieki nad dzieckiem.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Dziecko/młody człowiek czuje się niezrozumiane;  
• Prywatność dziecka/młodego człowieka zostaje naruszona;  
• Dziecko/młody człowiek i/lub inne strony zainteresowane nie mają dostępu do informacji  
lub nie rozumieją przekazywanych informacji;  
• Nie istnieje wymiana informacji;  
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• Dziecku/młodemu człowiekowi brakuje komunikacji z opiekunem;  
• Dziecku/młodemu człowiekowi brakuje komunikacji z rodziną pochodzenia i/lub jego 
środowiskiem.  
 
 

Standard 17  
Dziecko/młody człowiek jest zachęcany i wdrażany do udziału  
w planowaniu procesu zakończenia opieki14.  
 
Proces zakończenia opieki bazuje na indywidualnym planie opieki. Dziecko/młody człowiek ma 
możliwość wyrażania opinii i preferencji dotyczących jego obecnej sytuacji i przyszłego życia. Bierze 
udział w planowaniu i wdrażaniu procesu zakończenia opieki.  
 
Uczestnictwo dziewczynki w planowaniu procesu zakończenia opieki daje jej możliwość zobaczenia  
w jaki sposób podejmuje się decyzje, dowiedzenia się jak długo będzie przebywała w placówce  

i przewidzenia momentu, kiedy przeprowadzi się do domu.  

(Pracownik socjalny z Portugalii, kod 24.07.01)  

 

Kiedy moja mama znalazła nowe miejsce zamieszkania, mój tata powiedział, że mogę wrócić do 

domu, ale ja nie chciałem, bo lubiłem  szkołę i  zajęcia. Wróciłem do domu po 18-tych urodzinach, 

jestem zadowolony z mojego wyboru.  

(Chłopiec z Grecji, kod 11.02.04)  

 
A) Obowiązki  
 
Instytucja Pomocy Społecznej 
 
• Zapewnia uczestnictwo dziecka w procesie zakończenia opieki. 
 
Świadczący opiekę zastępczą 
 
• Zapewnia, że wszelkie wymagania dotyczące uczestnictwa dziecka w procesie zakończenia opieki  
są spełnione.  
 
Opiekun  
 
• Pozwala dziecku na uczestnictwo w procesie zakończenia opieki;  
• Angażuje dziecko w planowanie i wdrażanie procesu zakończenia opieki zgodnie z jego poziomem 
rozumienia tej kwestii; 
• Współpracuje z rodziną pochodzenia w zakresie planowania procesu zakończenia opieki.  
 
B) Wytyczne  
 
1.Spełnienie następujących wymagań ma zapewnić uczestnictwo dziecka/ młodego człowieka  
w procesie planowania zakończenia opieki.  

                                                           
14

 W Polsce wychowanek jeśli chce skorzystać ze wsparcia z tytułu usamodzielnienia MUSI aktywnie 

współpracować przy opracowywaniu indywidualnego programu usamodzielnienia, a wcześniej ( na 2 miesiące 

przed ukończeniem 18 r.ż.) wybrać opiekuna usamodzielnienia.  
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Wszystkie strony zaangażowane w proces zakończenia opieki zapewniają, iż: 
• dziecko/młody człowiek wykorzystuje swoje praw do uczestnictwa w planowaniu i wdrażaniu 
procesu zakończenia jego opieki;  
• dziecko/młody człowiek jest wysłuchane i zachęcane do wyrażania zdania na temat swoich planów, 
wątpliwości i oczekiwań;  
• dziecko/młody człowiek otrzymuje wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących jego życia  
w stopniu zgodnym z poziomem rozumienia;  
• dziecko/młody człowiek jest traktowane jako osoba, która wie najwięcej o swoim życiu;  
• rodzina pochodzenia uczestniczy w procesie zakończenia opieki15;  
• dziecko/młody człowiek ma możliwość określić, w jakim stopniu rodzina pochodzenia ma być 
zaangażowana16;  
• opinie dziecka/młodego człowieka liczą się i są brane pod uwagę w procedurach formalnych  
i sądowych17.  
 
2. Dziecko/młody człowiek otrzymuje wszelkie potrzebne informacje.  
Opiekun zapewnia, że dziecko/młody człowiek otrzymuje wszelkie odnośne informacje w celu 
wsparcia go w podejmowaniu decyzji w procesie zakończenia opieki.  
Zapewnia też, że dziecko/młody człowiek rozumie otrzymane informacje.  
 
3. Planowanie i wdrażanie procesu zakończenia opieki bazuje na indywidualnym planie opieki.  
Dziecko/młody człowiek uczestniczy w opracowywaniu swojego planu opieki. Plan ten uwzględnia 
opinie dziecka/młodego człowieka, jak również cele i zasoby potrzebne do dokładnego zaplanowania 
i wdrożenia procesu zakończenia opieki.  
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
 
• Nie istnieje zbiór minimalnych wymagań odnośnie uczestnictwa dziecka/młodego człowieka  
w procesie zakończenia opieki;  
• Zbiór minimalnych wymagań nie jest wdrożony; 
• Dziecko/młody człowiek ma poczucie niewystarczającego udziału w procesie zakończenia opieki;  
• Dziecko/młody człowiek nie ma poczucia, że jest dobrze poinformowane;  
• Planowanie i wdrożenie procesu zakończenia opieki nie bazuje na indywidualnym planie opieki;  
• Dziecko/młody człowiek ma poczucie, że nie jest traktowane z należytą powagą;  
• Decyzje dotyczące dziecka/młodego człowieka są podejmowane bez jego udziału;  
• Od dziecka/młodego człowieka wymaga się odpowiedzialności w stopniu wykraczającym poza jego 
możliwości;  
• Zdanie dziecka/młodego człowieka nie jest brane pod uwagę w procedurach sądowych, ani nie jest 
on  wspierany w załatwianiu spraw formalnych.  
 

 
 
 

                                                           
15

 O ile udział rodziny pochodzenia w procesie zakończenia opieki służy najlepszemu interesowi dziecka. 

Charakter kontaktów rodziny pochodzenia z dzieckiem regulują postanowienia sądu. 

16
 J.w. 

17
 Patrz np.: art. 72 pkt. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  
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Standard 18  
Zapewniamy dalsze wsparcia i możliwość kontaktu  
 
Kiedy dziecko/młody człowiek opuszcza opiekę zastępczą, ma możliwość otrzymania wsparcia  
i pomocy. Świadczący opiekę zastępczą dąży do zapewnienia, aby młody człowiek opuszczający 
pieczę zastępczą i usamodzielniający się nie postrzegał tego wydarzenia jako zakłócenia w swoim 
życiu. Jeśli młody wychowanek osiągnął pełnoletniość, świadczący opiekę zastępczą powinien 
kontynuować oferowanie wsparcia i możliwość utrzymywania wzajemnych kontaktów.  
 
Dzwoni dzwonek do drzwi. Otwieram i widzę mojego pracownika socjalnego niosącego mnóstwo 

jedzenia, który zadaje mi pytanie: może coś razem zjemy? Tego właśnie potrzebowałem. Po prostu 

wpadł do mnie, miał czas tylko dla mnie – to był dla mnie bardzo udany wieczór, dobrze potem 

spałem.  
(Chłopiec z Norwegii, kod 22.01.01)  

 

Jednak zawsze istnieje pewien komfort, który daje Wioska Dziecięca SOS, ponieważ nie opuszczamy 

dzieci w momencie, kiedy te odchodzą z Wioski i w niektórych przypadkach mają możliwość powrotu, 

choćby na krótki czas, ta świadomość daje dzieciom poczucie stałości, której potrzebują.  

(Organizacja opieki nad dzieckiem, dyrektor z Portugalii, kod 24.07.02)  

 
A) Obowiązki  
 
Instytucja Pomocy Społecznej  
 
• Zapewnia kontynuację wsparcia przed i po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości;  
• Dba o kontakt między dzieckiem i osobami, z którymi jest ono emocjonalnie związane w czasie 
przebywania w opiece zastępczej.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
 
• Zapewnia opracowanie i wdrożenie planu po zakończeniu opieki; 
• Zapewnia zasoby i środki potrzebne do kontynuowania wsparcia i daje dziecku/młodemu 
człowiekowi możliwość utrzymania kontaktu z byłym opiekunem oraz osobami, z którymi było ono 
emocjonalnie związane podczas opieki.  
 
Opiekun  
 
• Razem z dzieckiem/młodym człowiekiem opracowuje i wdraża plan działań po zakończeniu opieki;  
• Wspiera dziecko/młodego człowieka i ułatwia kontakty dziecka/młodego człowieka z osobami,  
z którymi było ono emocjonalnie związane podczas opieki.  
 
B) Wytyczne  
 
1. Kontynuacja i wsparcie bazują na planie obejmujący działania po zakończeniu opieki  
Świadczący opiekę zastępczą i opiekun razem z dzieckiem/młodym człowiekiem opracowują  
i wdrażają plan obejmujący działania po zakończeniu opieki. Plan ten jest rozszerzeniem istniejącego 
indywidualnego planu opieki. Świadczący opiekę zastępczą określa metody, którymi posługuje się  
w pracy nad planem opieki nad dzieckiem i planem usamodzielnienia. Muszą one obejmować cele  
i środki oraz określać zasoby potrzebne do wspierania dziecka po zakończeniu opieki nad nim. 
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Metody te spisane i stanowią oficjalny dokument, metod pracy przyjętych przez świadczącego opiekę 
zastępczą.  
 
 
2. Zapewnienie dalszego wsparcia dla dziecka/młodego człowieka 
Opiekun – jeśli istnieje taka potrzeba – wspiera dziecko/młodego człowieka w oparciu o plan  
po zakończeniu opieki. Posiada zasoby konieczne do realizowania takiego wsparcia. Opiekun dąży  
do utrzymania kontaktu z dzieckiem/młodym człowiekiem.  
 
3. Dziecko/młody człowiek ma możliwość utrzymania kontaktu z osobami, z którymi jest związane 
emocjonalni.  
Były Świadczący opiekę zastępczą dostarcza środków do utrzymania kontaktu między 
dzieckiem/młodym człowiekiem, a osobami, z którymi było związane emocjonalnie podczas opieki. 
Były opiekun ułatwia taki kontakt.  
 
 
C) Sygnały ostrzegawcze  
• Nie istnieje plan obejmujący działania po zakończeniu opieki; 
• Nie następuje kontynuacja wsparcia;  
• Dziecko/młody człowiek nie jest wystarczająco zaangażowany w opracowanie planu obejmującego 
działania po zakończeniu opieki; 
• Dziecko/młody człowiek odmawia kontynuacji wsparcia; 
• Dziecko/młody człowiek przestaje otrzymywać wsparcie w momencie ukończenia 18 roku życia; 
• Dziecko/młody człowiek nie ma możliwości utrzymania kontaktu z osobami, z którymi było 
związane emocjonalnie podczas opieki.  
 
 

 
Podsumowanie  
 
Terminologia  
 
Rodzina pochodzenia 
Członkowie rodziny, z którymi dziecko jest związane biologicznie, tacy jak rodzice biologiczni, 
rodzeństwo i inni krewni.  
 
Opiekun  
Członek rodziny lub opiekun zawodowy, pod którego opieką znajduje się dziecko. Może to być 
opiekun zarówno w opiece zastępczej typu rodzinnego, jak i w instytucjonalnej.  
 
Świadczący opiekę zastępczą 
Podmiot odpowiedzialny za codzienną opiekę zastępczą nad dzieckiem. Może to być opieka 
oferowana przez rodziny zastępcze lub inne rodzinne formy opieki (np. Wioski Dziecięce SOS) lub 
instytucje państwowe.  
 
Indywidualny plan opieki   
Plan, według którego należy kierować fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym 
rozwojem indywidualnym dziecka. Plan taki jest opracowywany podczas procesu podejmowania 
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decyzji i dalej doskonalony i wdrażany podczas całego procesu opieki zastępczej. Plan opieki definiuje 
status rozwoju dziecka, ustala cele i środki oraz precyzuje zasoby, które potrzebne są do wsparcia 
całościowego rozwoju dziecka. Na tym planie bazuje każda decyzja podjęta w procesie opieki 
zastępczej.  
 
Dziecko  
Każdy człowiek poniżej 18 roku życia (zgodnie z Konwencją o prawach dziecka ONZ). 
 
Instytucje Pomocy Społecznej 
Organizacje, instytucje, służby, i/lub placówki odpowiedzialne za opiekę, wsparcie i ochronę dzieci  
i młodzieży w przypadku, kiedy ich rodzice biologiczni lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić im 
właściwej opieki spełniającej ich potrzeby.  
 
Dzieci niepełnosprawne i/lub ze szczególnymi potrzebami 
Dzieci, które podczas swojego pobytu w opiece zastępczej wymagają  specjalnej ochrony i opieki  
ze strony wyspecjalizowanych opiekunów i terapeutów, ze względu na choroby psychiczne, fizyczną 
lub intelektualną niepełnosprawność, podłoże kulturowe, historię wykorzystywania, odrzucenia lub 
inne czynniki.  
 
Profesjonalny zespół  
Zespół odpowiedzialny za wspieranie całościowego rozwoju dziecka podczas jego pobytu w opiece 
zastępczej. Zespół ten składa się z opiekunów, wychowawców i pracowników wspierających  
z instytucji opieki nad dzieckiem (psychologów, pracowników socjalnych etc.).  
 
Młody wychowanek/ młody człowiek 
Wychowanek, który ma 18 lub więcej lat, lecz z powodu wymagającej tego sytuacji jest nadal 
uprawniony do przebywania w placówce opieki zastępczej lub otrzymywania wsparcia. 
 
 

Aneks  
 
Odniesienia dla Konwencji o prawach dziecka ONZ  
W 1989 roku Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  
i otwarta na ratyfikacje. Wszystkie państwa Europejskie ją ratyfikowały, a poprzez to zobowiązały się 
do podejmowania największych starań w celu wdrożenia postanowień Konwencji oraz ochrony 
wszystkich dzieci objętych jurysdykcja tych państw przed naruszaniem ich praw. Istnieje kilka 
sposobów wykorzystania postanowień Konwencji, trzy z nich są następujące:  
• narzędzie prawne: Konwencja o prawach  dziecka może stanowić element orzecznictwa sądowego 
lub prawa zwyczajowego;  
• narzędzie komunikacji edukacyjnej;  
• narzędzie do prowadzenia działań rzeczniczych.  
 
Prawa dziecka to nie tylko stan prawny, decyzje i zasady. To także zobowiązanie władz państwowych 
do realizacji praw dziecka i do wdrażania ich w każdy aspekt życia społecznego. Konwencja o prawach 
dziecka ONZ może być również wykorzystana do wskazania władzom przypadków, w których 
zaniedbują wypełnianie swoich obowiązków.  
 
Konwencja o prawach dziecka zawiera przekaz wychowawczy. Jest on ważny również dla instytucji  
i organizacji działających w sektorze opieki zastępczej. Jego przykłady można go odnaleźć  
w koncepcjach wychowawczych i teoriach psychologii dziecięcej. Są to m.in.:  
• najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (artykuł 3, paragraf 1);  
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• rozwój możliwości dziecka (artykuł 5);  
• dojrzałość (artykuł 12);  
• godność (w 7 miejscach w tekście całej konwencji).  
 
Wdrożenie tych koncepcji jest zadaniem pedagogów, psychologów, ale także rodziców  
lub opiekunów dzieci. Niektóre fragmenty Konwencji odnoszą się bezpośrednio do kadry oświatowej, 
pedagogów, włącznie z rodzicami (artykuł 3, 5, 18), pracowników instytucji oświatowych (artykuł 28, 
29) oraz instytucji opieki nad dzieckiem i instytucji pomocy społecznej (artykuł 3, paragraf 1 i 3).  
 
Poniżej zamieszczono przegląd artykułów Konwencji o prawach dziecka ONZ, które zawierają 
postanowienia związane z zawartością standardów Jakości dla dzieci.  
Przegląd tych artykułów można znaleźć na płycie CD z materiałami dot. projektu Q4C.  
 

Artykuły Konwencji o prawach dziecka, które zawierają 
 postanowienia związane ze Standardami Jakości dla dzieci: 

 
Standard 1: Dziecko i jego rodzina pochodzenia otrzymują wsparcie podczas procesu podejmowania 
decyzji o objęciu dziecka opieką zastępczą.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1), 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13 i 39  
Dot. rodziców: artykuł: 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, i 18 (paragraf 2)  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 2, 3 (paragraf 1, 2 i 3), 5, 
6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 18 (paragraf 2), 19, 20 (paragraf 1), 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 2, 3 (paragraf 1 i 2) 5, 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 
12, 13, 19, 20 (paragraf 1), 39  
 
Standard 2: Dziecko ma prawo do udziału w procesie podejmowania decyzji.  
Dot. dziecka: artykuł: 9 (paragraf 2), 12, 13, 17  
Dot. rodziców: artykuł: 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17, 18 (paragraf 1)  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 2, 3 (paragraf 1 i 3), 6  
(paragraf 2), 9 (paragraf 2), 5, 12, 13, 17, 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 2 (paragraf 1), 3 (paragraf 1), 5, 6  
(paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17  
 
Standard 3: Profesjonalny proces podejmowania decyzji zapewnia dziecku najlepszą opiekę.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1 i 2), 6 (paragraf 2), 19, 20 (paragraf 1), 23  
(paragraf 1, 2 i 3), 23 (paragraf 1), 39,  
Dot. rodziców: artykuł: 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2), 18 (paragraf 1), 20 (paragraf 3), 23 (paragraf 
1, 2 i 3), 39  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł 2, 3 (paragraf 1 i 3), 5, 6  
(paragraf 2), 23 (paragraf 1, 2 i 3), 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 2, 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2), 20  
(paragraf 3), 23 (paragraf 1, 2 i 3), 39  
 
Standard 4: Rodzeństwa znajdują się pod wspólną opieką: artykuł 16  
 
Standard 5: Przejście do nowego domu jest dobrze zaplanowane, przygotowane i stopniowo 
wdrażane.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1 i 2), 19, 20 (paragraf 1 i 3), 39  
Dot. rodziców: artykuł 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2), 18 (paragraf 1), 20  
(paragraf 3), 23 (paragraf 1), 39  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 2, 3 (paragraf 1 i 3), 5, 6  
(paragraf 2), 20 (paragraf 3), 23 (paragraf 1), 39  



[48] 
 

Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 2, 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2),  
20 (paragraf 3), 23 (paragraf 1), 39  
 
Standard 6: Proces opieki we wszystkich formach opieki zastępczej odbywa się według 
indywidualnego planu opieki.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1 i 2), 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17, 19, 20 (paragraf 1 i 
3), 23 (paragraf 1), 25, 39  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 2, 3 (paragraf 1 i 3), 6  
(paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17, 20 (paragraf 3), 23 (paragraf 1), 25, 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 2, 3 (paragraf 1 i 3), 6 (paragraf 2), 9  
(paragraf 2), 12 i 13, 17, 20 (paragraf 3), 23 (paragraf 1), 25, 39  
 
Standard 7: Forma opieki zastępczej, do której dziecko zostaje przyjęte odpowiada jego potrzebom, 
sytuacji życiowej oraz środowisku, z którego pochodzi.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1 i 2), 6 (paragraf 2), 8, 19, 20 (paragraf 1 i 3), 23 (paragraf 1), 39  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 3 (paragraf 1), 8, 20  
(paragraf 3), 6 (paragraf 2), 20 (paragraf 3), 23 (paragraf 1), 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: 3 (paragraf 1), 6 (paragraf 2), 8, 20 (paragraf 3),  
23 (paragraf 1), 39  
 
Standard 8: Dziecko utrzymuje kontakty ze swoją rodziną pochodzenia.  
Dot. dziecka: artykuł: 9 (paragraf 3), 20 (paragraf 3),  
Dot. rodziców: artykuł 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 3), 18 (paragraf 1) i 2  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 3 (paragraf 1), 5, 6 
(paragraf 2), 9 (paragraf 3), 18 (paragraf 2), 20 (paragraf 3)  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 3),  
18 (paragraf 2), 20 (paragraf 3)  
 
Standard 9: Opiekunowie  dziecka mają stosowne kwalifikacje oraz zapewnione odpowiednie 
warunki pracy.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1), 2, 3 6 (paragraf 2), 19, 20 (paragraf 1), 23  
(paragraf 1), 39  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 3 (paragraf 1 i 3),  
6 (paragraf 2), 3 (paragraf 3), 23 (paragraf 1), 39,  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 3 (paragraf 3), 39, 23 (paragraf 1)  
 
Standard 10: Relacje opiekunów i dziecka oparte są na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.  
Dot. dziecka: artykuł: 23 (paragraf 1), 39  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 2, 3 (paragraf 1 i 3),  
6 (paragraf 2), 23 (paragraf 1), 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 2, 3 (paragraf 1), 6 (paragraf 2), 23  
(paragraf 1), 39  
 
Standard 11: Umożliwiamy dziecku aktywny udział w procesie podejmowania decyzji, które 
bezpośrednio dotyczą jego życia.  
Dot. dziecka: artykuł: 9 (paragraf 2), 12, 13, 17  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 2, 3 (paragraf 1 i 3),  
6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: 2, 3 (paragraf 1), 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17  
 
Standard 12: Dzieci w opiece zastępczej mają zapewnione odpowiedni warunki życia.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1 i 2), 6 (paragraf 2), 15, 20 (paragraf 1), 26, 27, 28, 31  



[49] 
 

Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 3 (paragraf 1 i 3), 6  
(paragraf 2), 15, 23 (paragraf 1), 25, 26, 27, 28, 31, 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 6 (paragraf 2), 3 (paragraf 1), 11  
(paragraf 1), 15, 23 (paragraf 1), 25, 26, 27, 28, 31, 39  
 
Standard 13: Dzieci niepełnosprawne i o szczególnych potrzebach otrzymują odpowiednią opiekę.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1, 2 i 3), 6 (paragraf 2), 19, 20 (paragraf 1), 23  
(paragraf 1, 2 i 3), 39  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 2, 3 (paragraf 1 i 3),  
6 (paragraf 2), 23 (paragraf 1, 2 i 3), 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 2, 3 (paragraf 1 i 3), 6 (paragraf 2),  
23 (paragraf 1, 2 i 3), 39  
 
Standard 14: Dzieci/młodzi wychowankowie są przygotowywani do samodzielnego życia.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1 i 2), 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17, 19, 20 (paragraf 1), 
26, 28, 39,  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 3 (paragraf 1 i 3), 6  
(paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17, 26, 28, 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 3 (paragraf 1 i 3), 6 (paragraf 2), 9  
(paragraf 2), 12, 13, 17, 26, 28, 39  
 
Standard 15: Proces zakończenia opieki jest dokładnie planowany i wdrażany.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1), 3 (paragraf 2 i 3), 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17, 19, 20 
(paragraf 1), 25, 39  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 3 (paragraf 1 i 3), 6  
(paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 17, 26, 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 3 (paragraf 1 i 3), 6 (paragraf 2), 9  
(paragraf 2), 12, 13, 17, 26, 39  
 
Standard 16: Komunikacja podczas procesu zakończenia opieki prowadzona jest w odpowiedni  
i użyteczny sposób.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1 i 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 16, 17, 19, 20 (paragraf 1), 23 (paragraf 
1), 39  
Dot. rodziców: artykuł: 5, 17, 3 (paragraf 1), 6 (paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 16, 18 (paragraf 1  
i 2)  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 3 (paragraf 1 i 3), 5, 6  
(paragraf 2), 9 (paragraf 2), 12, 13, 16, 17, 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 3 (paragraf 1 i 3), 5, 6 (paragraf 2),  
9 (paragraf 2),12, 13, 16, 17, 39  
 
Standard 17: Dziecko/młody człowiek może brać udział w procesie zakończenia opieki.  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1 i 2), 5, 6 (paragraf 2), 18 (paragraf 2), 19, 20  
(paragraf 1), 26, 39  
Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2),  
18 (paragraf 2), 39, 23 (paragraf 1), 26  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: artykuł: 3 (paragraf 1), 5, 6 (paragraf 2), 3 (paragraf 1), 39, 
23 (paragraf 1), 26  
 
Standard 18: Zapewniamy dalsze wsparcie i możliwość kontaktu  
Dot. dziecka: artykuł: 3 (paragraf 1 i 2), 6 (paragraf 2), 19, 20 (paragraf 1), 26, 39  
Dot. rodziców: artykuł: 3 (paragraf 1), 5, 6, 18 (paragraf 1 i 2), 26  
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Dot. instytucji pomocy społecznej i świadczących opiekę zastępczą: artykuł: 3 (paragraf 1), 5, 6 
(paragraf 2), 18 (paragraf 2), 23 (paragraf 1), 26, 39  
Dot. osoby odpowiedzialnej lub opiekuna: 3 (paragraf 1), 5, 6 paragraf, 23 (paragraf 1), 26, 39  
 
 

Organizacje partnerskie projektu Q4C  
 

FICE -Fundation Internationale des Communautes Educatives 
 

Głównym celem działań FICE jest propagowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą na świecie.  
FICE:  
• szanuje osobowość dzieci, młodzieży i ich rodziców i nie wywiera presji do dostosowania się  
do ustalonych z góry norm;  
• wspiera rodziny jako podstawowe struktury społeczne wychowujące dzieci;  
• działa na rzecz najwyższej jakości opieki i edukacji dzieci i młodzieży pozbawionej możliwości życia 
w rodzinie;  
• poszukuje indywidualnych rozwiązań odpowiadających potrzebom każdego dziecka i młodego 
człowieka;  
• poprzez badania i nowości teoretyczne zachęca do stałego rozwoju usług oferowanych dzieciom 
• w swojej pracy bazuje na Konwencji o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych;  
• przestrzega zasad politycznej i religijnej neutralności; 
• szanuje różnorodność i odrzuca wszelkie formy dyskryminacji rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, 
poglądów politycznych czy pochodzenia społecznego.  
 
Aby osiągnąć swe cele FICE-International:  
• współpracuje z krajowymi organizacjami, których członkowie są zaangażowani w dostarczanie usług 
dla dzieci i młodzieży oraz z usługodawcami wspierającymi oferującymi np. szkolenia personelu czy 
zarządzanie usługami;  
• wspiera krajowe organizacje partnerskie poprzez tworzenie sieci kontaktów;  
• organizuje kongresy międzynarodowe, zazwyczaj co dwa lata;  
•wspiera projekty, które promują kontakty międzynarodowe wśród dzieci, młodzieży i ich opiekunów 
(np. bałkański obóz przyjaźni);  
• zachęca do wymiany międzynarodowej pracowników i/lub dzieci i młodzieży;  
• organizuje Program wymiany zawodowej dla doświadczonych pracowników;  
• organizuje seminaria międzynarodowe, warsztaty eksperckie i współpracę w zakresie kwestii 
dotyczących usług dla dzieci i młodzieży;  
• konsultuje się organizacjami takimi jak UNESCO, Unia Europejska, Rada Europy, ECOSOC i inne 
organizacje międzynarodowe;  
• dostarcza informacji i możliwości współpracy poprzez stronę internetową;  
• rozpowszechnia i publikuje nowe idee i wyniki badań.  
 

IFCO  - Interational Foster Care Organization  
[Międzynarodowa Organizacja Rodzinnej Opieki Zastępczej] 

 
IFCO (Międzynarodowa Organizacja Rodzinnej Opieki Zastępczej) jest jedyną organizacją 
międzynarodową działającej wyłącznie na rzecz promocji i wsparcia opieki zastępczej typu 
rodzinnego. IFCO powstała w 1981 r. w Oksfordzie jako platforma wymiany informacji, wiedzy  
i doświadczeń między wszystkimi organizacjami opieki zastępczej i ich partnerów na świecie. W ciągu 
25 lat swego istnienia IFCO wywarło ogromny wpływ na rozwój rodzinnych form opieki zastępczej na 
świecie. IFCO jest organizatorem partnerskich sieci regionalnych, międzynarodowych konferencji, 
seminariów szkoleniowych, publikuje biuletyn, e-newsletter i dostarcza informacji za pośrednictwem 
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strony internetowej. W skład organizacji IFCO na wszystkich jej poziomach działań wchodzi wielu 
przedstawicieli młodzieży.  
IFCO współpracuje z partnerami w ponad 60 krajach. Poza zaangażowaniem w dostarczanie wysokiej 
jakości usług swoim partnerom, w ciągu ostatnich kilku lat organizacja rozwinęła działania poprzez 
projekty, siedzibę główną ma w Hadze w Holandii. Dzięki członkom i organizacjom partnerskim oraz 
poprzez prace projektowe, IFCO oferuje szeroki zakres konsultacji i doradztwa w kwestiach 
dotyczących rozwoju systemów opieki zastępczej w wielu miejscach na świecie. Konsultacje 
prowadzone są zawsze w ścisłej współpracy z przedstawicielami kraju zainteresowanego pomocą 
oraz z partnerami z regionu. Wielu międzynarodowych ekspertów oferuje dokonanie szybkiej 
ekspertyzy potrzebnej do przeprowadzenia projektu.  
Więcej informacji na temat IFCO można znaleźć na stronie internetowej www.ifco.info  
lub po skontaktowaniu się z siedzibą w Hadze.  

 
SOS Kinderdorf International - Wioski Dziecięce SOS 

 
Pierwsza Wioska Dziecięca SOS została założona w Austrii w mieście Imst w 1949 r. U jej postaw 
leżało zaangażowanie w pomoc dzieciom potrzebującym – dzieciom, które straciły dom, poczucie 
bezpieczeństwa i rodziny w wyniku II wojny światowej.  
Dziś SOS-Kinderdorf International jest organizacją patronującą ponad 130 zrzeszonym krajowym 
stowarzyszeniom o nazwie Wioski Dziecięce SOS. Organizacja otacza opieką zastępczą typu 
rodzinnego dzieci, które straciły rodziców lub które nie mogą żyć z rodzicami. Organizacja wspiera 
także dzieci pokrzywdzone i ich rodziny poprzez oferowanie im różnego rodzaju programów 
mających na celu wzmocnienie ich umiejętności życiowych, zapewnienie dostępu do najważniejszych 
usług oraz wsparcie zdrowotne, edukacyjne i psychospołeczne.  
Organizacja Wioski Dziecięce SOS działa w duchu Konwencji o prawach dziecka Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i propaguje prawa dziecka na świecie. Pełni również funkcję konsultancką  
w Ekonomicznej i Społecznej Radzie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jest członkiem 
organizacji Ruch na rzecz Praw Dziecka, wspierającej unijną Strategię na rzecz Praw Dziecka.  
 
 
 

Opracowanie zawartości publikacji: 
Inicjatywa FICE, IFCO i SOS Wioski Dziecięce  
Hermann Gmeiner Str. 51  
A-6010 Innsbruck  
Austria  
Telefon: +43-512-3316-0  
Fax: +43-512-3316-5686  
Email: quality4children@sos-kd.org   
www.quality4children.info  
 
Dyrektorzy projektu: Werner Hilweg, Christian Posch  
 
Koordynatorzy projektu: Oscar Germes Castro, Mai Nguyen-Feichtner  
 
Młodzież biorąca udział w projekcie Q4C: Svein Even Borgen (NO) Helen Rid (AT) Sandra Buger (AT) 
Amalia Serban (RO) Judith Johansen (NO) Emmanuel Sherwin (IE) Kersti Kukk (EE) Rinske van Sloten 
(NL) Alexandar Milanov (BG) Odd Eigil Spock (NO) Ingrida Peciulyte (LT) Johann Weissensteiner (AT)  
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Grupa kierująca: Sandra Buger, Monika Niederle,  Else Dugstad, Christian Posch, Chris Gardiner, 
Ivanka Shalapatova,  Oscar Germes Castro,  Emmanuel Sherwin,  Werner Hilweg,  Bettina Terp, 
Janneke Holwerda-Kuipers, Bep van Sloten, Mai Nguyen-Feichtner, Rinske van Sloten.   
 
Koordynatorzy krajowi:  
Carola Bengtsson (SE) Ryszard Kucha (PL)  
Francesco Colizzi (IT) Anne Marie Le Tourneau (GB)  
Kurt De Backer (BE) Irena Liepina (LV)  
Maria Dantcheva (BG) Juha Luomala (FI)  
Carmen Delgado (ES) Michaela Marksova-Tominova (CZ)  
Tanja Gregorec (SI) Slavenka Martinovic (HR)  
Bragi Gudbrandsson (IS) Elmet Puhm (EE)  
Sabine Hartig (DE) John Rol (MT)  
Soren Hegstrup (DK) Isabel Rufino (PT)  
Keith Henderson (IE) Daniela Serban (RO)  
Maria Herczog (HU) Stergios Sifnios (GR)  
Emine Insay (Northern Cyprus) Katerina Slesingerova (CZ)  
Dale Kabasinskaite (LT) Annegret Wigger (CH)  
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