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Działając na podstawie przepisów: art. 104

-

i

107 ustawy

z

lJ. z'2073 r., poz. 267),
201 1 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn': Dz.

art. 44 ust. 2-4 ustawy

z

dnia 9 czerwca

zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2OI3 r., poz. l35, z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra

Pracy

i Polityki

do sprawowania

Społecznej

z

dnia

9 grudnia 20ll r. w sprawie szkoleń dla kandydatów

pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620), po rozpoznaniu wniosku

o zatwierdzenie programu

szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy

Zastępcze.i

''PRIDE: Rodzinna opieka Zastępcza'', złoŻonego ptzez Towatzystwo ,,Nasz Dom''
w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34, zulane dalej Wnioskodawcą,

zatwierdzam
na okres 5 lat

plogram szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
pt.

''PRIDE:

Rodzinna opieka Zastępcza''

obejmu.jący zakres programowy określonyw $ 2, 3, 4' 6 rozporządzenia Ministra Pracy

i PoIityki Społeczrrej z dnia 9 grudnia 20l l r. w sprawie szkoleń
dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
w wymiarze 110 godzin.

Uzasadnicnie
Wnioskodawca dnia 9 paŹdzierrrika 20l3 r. wliósł do ministra właściwegodo spraw

rodziny

o

dla kandydatów do sprawowania

zatwierdzenie proglamu szkolenia

pieczy

W dniu l2 listopada 2()l3 r. pismem znak DSR-I-5l21-32-1l13 skicrowano
do Wnioskodawcy wezwanie o uzupehrienie złoŻtlIrego programu. W dniu 25 listopada
Zastępcze.i.

2()l3 L. do Mitrislerstwa Prac)' i I)olityki Społecznej wpłynąłuzupełniony program szkolenia
dla kandydatów do sprawtlwaIria pieczy zastgpez,-'j.

Po dokonaniu ana|izy i occny programu szko|enia dla kandydatów do sprawowaniu
pieczy Zastępczc'j złoŻor-rego przez Wnioskodawcę stwierdzam, że -uwzględrria olr zakres
progfanlowv szkcllcri określony w
Społeczne.j z dnia 9 grudnia

ss

2,

3,4,6

i

rozporządzenia Ministra Pracy

Polityki

20l1 l' u, sprawie szkolenia dla kandydatów do spraworł,ania

1lieczy zastępcze.j. Program szkolenia dotyczy:

l)

szkolenia clla kandydalów do pełnienia firnkcji rodziny zastępczej zawodowe_j. rtidziny
zastępcze.j niezarł'tldowc.i ltIb prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów
na dyrektola placówki opiekuliczo-wychowawczej

typu rodzinnego (65 godzin),

2) szkolenia dla kandydatów do pełnienia ftrnkcji rodziny Zastępczej

zawodowe'i

lub prowadzcnizt rodzinnego dolnu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawcze.j

typu rodzinncgo

(

l5 godzin),

3) szkolenia clla kandi'dattiw do pełrrierria t'unkcji rodziny zastępczej

zawodowe'j

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki

opieku/lcztl-wyclrorvawczc.|

typtl rodzinncgo. któfzy będą sprawować opickę

i wychowalric nad dziećmi niepcłnosprawnynli (2() godzin),

4) szkolcnia dtldatkowcgo dla karidydatów do pełnienia f'unkcj i rodziny

zastępcze.j

zawodowej pcłniącej tirnkc.ję pogotowia rodzinlrego (l() godzin).

Liczba godzin uwzględniona rv plogranlie dla poszczególnych modułów szkolenia.jest
zgodna

z

nlitlinrutrr tlkreślonytn w rozporządzeniu

w sprawie szkolenia dla

kandydat(lw

do sprawclwania pieczy zastępczc'j i wynosi łączrrie l l() godzin.

Zgodnie

i

z

art. 44 ust.

3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzilly

systerrric pieczy zastępczej. program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy

zastępczej nlusi zawierać infbrnracje dotyczące zaklesu szkolęnia, liczby godzin szkoIenia

ikwalifikacji osób

prowaclzącvcl-r szkoleIlie. sptlsobu prowadzenia szkolenia oraz nrateriału

dydaktyczncgo wykorzystywanego podczas szkolenia.

Na podstawie upowaŻnienia. Zawartego w art. 52 w/w ustawy, wydane
rozporządzenie Ministra Pracy

i Polityki

Społeczne.j

z

zostało

dnia 9 grudnia 2011 r. w Śprawie

szkoleli dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, które określaliczbę godzin

izakres programowy szkoleIi. uwzględnia specy1ikę zadań opiekuńczo-wychowawczych
dla ptlszczcgólnych lilrItl rlldzillnej piccz1 zastępcze.j.

We wnioskowanym programie szkolenia określona została liczba godzin w rozbiciu
na poszczególne

bloki tematyczne oraz kwalifikacje kadry szkolącej. Ponadto znalazły się

nim opisy poszczególnych tematów szkolenia oraz zapewniające aktywny udział
uczestników w szkoleniu formy i metody placy dydaktycznej, które będą stosowane przy
w

prowadzeniu poszczególnycli zajęć. a takŻe określona została liczba godzin na realizację
danego tematll. Do progranru szkolerria dołączono bibliografię oraz spis innych mater'iałólv

dydaktycznych, wykorzystywanych w trakcie szkolenia. Program został opracowany rzetelnie
i przejrzyście.

W Inyślart. 44 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępcze.i

program szkolenia zalwierdza na okres 5 lat, na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie.

minister rvłaśoiwydo splaw rodziny. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programu

szkolenia

_

zgodnie

z

art.

44 ust. 4 w/w ustawy

następuje

w

drodze

decyz.ii

administracyj nej.

W związku Z powyŻszym należy orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Strona niezadow olona z decyzji, na podstawie art. 127 g 3 oraz art. I 29 g 2 Kodeksu

postępowania adn-rirristracy.jIrego. lnoże zwrócić Się w tertninie

l4 dni od daty

doręczeliia

decyzJi' do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskienl o ponowne rozpatrzetrie sprawy.

Otrzvmuia:
I

.

2.

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
0 l-830 Warszawa
ala.

