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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej okreœla metody pracy z rodzin¹, która

prze¿ywa trudnoœci w sprawowaniu funkcji opiekuñczo-wychowawczej. Wed³ug ustawy obowi¹zek
wspierania rodzin, które prze¿ywaj¹ trudnoœci, spoczywa na jednostkach samorz¹du terytorialnego
oraz na organach administracji rz¹dowej.

Podjête prace rz¹dowe nad ustaw¹ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej zdaj¹ siê w znacz-
nym stopniu dezorganizowaæ obowi¹zuj¹cy system pomocy dziecku i rodzinie. Wprowadzenie nowych
struktur na poziomie gminy i powiatu nie ma ¿adnego rozs¹dnego wyt³umaczenia, jeœli nie zostan¹ wpro-
wadzone istotne zmiany w dotychczasowym systemie pomocy spo³ecznej w zakresie wspierania rodziny.

W obecnej sytuacji istnieje du¿y problem z koordynacj¹ dzia³añ jednostek, których celem jest pomoc
dziecku i rodzinie. Wydaje siê, ¿e nale¿a³oby wzmocniæ w tym zakresie powiaty, jednak zamiast tego ich
dotychczasowa rola zostaje znacznie ograniczona na rzecz nowej formy instytucjonalnej.

Piecza zastêpcza zostaje wyjêta z ustawy o pomocy spo³ecznej i okreœlona w nowej ustawie, co powo-
duje przeniesienie odpowiedzialnoœci za wspieranie rodziny i system opieki zastêpczej na inne podmio-
ty. Oddzielenie pieczy zastêpczej od pomocy spo³ecznej wydaje siê nieuzasadnione w sytuacji, gdy na
przyk³ad matka porzucaj¹ca swoje dziecko jest klientk¹ pomocy spo³ecznej. Rozs¹dne wydaje siê, aby
polityka rodzinna i pomoc spo³eczna znajdowa³y siê w jednym sektorze ministerialnym, a nie by³y roz-
dzielane na dwa departamenty (Departament Pomocy i Integracji Spo³ecznej oraz Departament Polityki
Rodzinnej) w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, które podlegaj¹ dwóm ró¿nym ministrom.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
1. Czy istnieje uzasadniona podstawa do budowania obok istniej¹cego systemu pomocy spo³ecznej

równoleg³ego systemu wsparcia dziecka i rodziny?
2. Jaki by³ cel rozdzielenia polityki rodzinnej i pomocy spo³ecznej na dwa sektory ministerialne?
3. Czy planowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie kompetencji powiatów i gmin w zakresie

polityki rodzinnej i pomocy spo³ecznej?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




