Sprawozdanie
z działalności Sekcji Pomocy
Dziecku i Rodzinie w miesiącach
kwiecień - czerwiec 2009

W drugim kwartale roku 2009 nasi konsultanci odebrali 118 telefonów z pytaniami
prawnymi na telefonie przeznaczonym dla osób zainteresowanych rodzinną opieką zastępczą.
Odebraliśmy też 22 e-maile na skrzynkę SIP. Ze zgłoszonych Stowarzyszeniu nowych spraw
47 zostało przejętych do dalszej pracy. Prawnicy Stowarzyszenia byli zaangażowani w około
10 starych spraw, które są dalej prowadzone w ramach pomocy prawnej przez
Stowarzyszenie.
Na stronie Stowarzyszenia po wyroku NSA z lutego 2009 roku pojawił się wzór
pozwu o zobowiązanie starosty do podpisania umowy na zawodową rodzinę zastępczą.
Uczestniczyliśmy także w kolejnych spotkaniach Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki
Zastępczej. Na ostatnim spotkaniu ustalono między innymi zespół, który będzie odpowiadał
za ocenę projektu ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.
Pod koniec czerwca zostały przyjęte przez Radę Ministrów założenia do tejże ustawy, więc
projekt powinien pojawić się niedługo. Niestety, nie wszystkie decyzje Rządu zostały przyjęte
z entuzjazmem. Rząd przeznaczył jedynie 35 milionów złotych na reformę związaną
z ustawą, resztę środków mają przeznaczyć samorządy.
Stowarzyszenie jest członkiem zespołu do pracy przy programie RODZINA
w Warszawie, gdzie uczestniczymy w pracach grup „Integracja Społeczna” i „Zastępcze
formy opieki nad dzieckiem”. W ramach działań drugiej z grup ustalane są standardy
kwalifikacji,
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W ostatnich dniach czerwca podjęliśmy się napisania wniosku do Rzecznika Praw
Obywatelskich o sprawdzenie konstytucyjności określenia „częściowe utrzymanie dziecka”
w rodzinie zastępczej.
Wspieramy także rodzinę zastępczą, która obawia się, iż przebywające u niej dzieci
mogą się stać ofiarami nielegalnej adopcji. Sprawą zainteresowaliśmy również Rzecznika
Paw Dziecka.

Coraz więcej spraw prowadzonych przez Sekcję dotyczy dzieci cudzoziemskich
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Od maja 2009 roku prowadzimy na terenie Mazowsza projekt finansowany przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego „Nie jesteście sami na Mazowszu”, w ramach
którego obok poradnictwa prawnego proponujemy przeprowadzenie mediacji w sprawach
dotyczących pieczy zastępczej w O-środku Mediacji przy SIP. Zainteresowanych prosimy
o kontakt ze Stowarzyszeniem.
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