
Sprawozdanie nr 9/2008 
z działalności Sekcji Pomocy 

Dziecku i Rodzinie

W  miesiącach  październiku  i  listopadzie  nasi  konsultanci  odebrali  62  telefony 

z pytaniami  prawnymi  na  telefonie  przeznaczonym  dla  osób  zainteresowanych  rodzinną 

opieką zastępczą. Odebrali też 18 e-maili na skrzynkę SIP i przyjęli 44 klientów w trakcie 

dyżurów  popołudniowych.  Ze  zgłoszonych  Stowarzyszeniu  nowych  spraw  21  zostało 

przejętych do interwencji. Prawnicy Stowarzyszenia byli zaangażowani w około 15 starych 

spraw, które są dalej prowadzone w ramach pomocy prawnej przez Stowarzyszenie.

Zajmujemy się analizą otrzymanych ankiet o problemach związanych z prowadzeniem 

Rodzinnych  Domów  Dziecka.  Pomogą  nam  one  w  napisaniu  raportu  o  trudnościach 

w działalności  niniejszych  placówek  ze  względu  na  ich  specyfikę.  Raport  zostanie 

zamieszczony na naszej stronie internetowej w styczniu 2009 r. 

W listopadzie zakończył się projekt „Prawnicy na rzecz rodziny – poradnictwo prawne 

dla rodzin zastępczych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu 

opublikowaliśmy  dwa  raporty  –  jeden  podsumowujący  naszą  pracę  poradniczą,  drugi  – 

o obrazie  rodzicielstwa  zastępczego  w  mediach.  Raporty  są  dostępne  na  stronie: 

www.rodziny.interwencjaprawna.pl/informacje-prawne-raporty.html

Niestety,  ze  względu  na  brak  środków  na  prowadzenie  działalności  poradniczej, 

powoli  zamykamy  sprawy  już  rozpoczęte  i  ograniczamy  ilość  nowych  spraw.  Telefon 

interwencyjny  będzie  działał  w obecnej  formie  tylko  do  końca  grudnia.  O  dalszym  jego 

funkcjonowaniu poinformujemy w styczniu 2009 r. 

Nasi prawnicy zostali zaproszeni do współpracy jako eksperci z Federacją Organizacji 

Służebnych  MAZOWIA przy  opracowaniu  standardów umieszczania  dziecka  w placówce 

interwencyjnej dla m. st. Warszawy. W ramach tej działalności planujemy lobbować na rzecz 

umieszczania dzieci w rodzinnej opiece zastępczej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, 

http://www.rodziny.interwencjaprawna.pl/informacje-prawne-raporty.html


a uczestniczą w nich kuratorzy, policjanci, pracownicy urzędu miasta i WCPRu oraz straży 

miejskiej. 

Nasz przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu z Prezydentową Marią Kaczyńską „Czy 

dobre prawo wystarczy? Bariery w rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej” w dniu 19 

listopada  2008  r.  Podnoszono  na  nim problemy z  jakimi  borykają  się  rodziny  zastępcze 

i rodzinne  domy  dziecka  i  dyskutowano  jak  im  zaradzić.  Pokrótce  przedstawiono  także 

założenia  do  nowej  ustawy  MPiPS  o  wsparciu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  nad 

dzieckiem.

W  ostatnich  miesiącach  prawnicy  Sekcji  występowali  w  kilku  programach 

telewizyjnych  (TVP1,  TVP  Info,  Polsat2)  i  radiowych  (Radio  Zet,  Radio  Dla  Ciebie) 

komentując sytuację prawną w Polsce oraz w konkretnych przypadkach.
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