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12 marca 2019
WIĘKSZE WSPARCIE DLA DZIECI W RODZINNYCH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH

Wyrównanie szans – temu ma służyć podjęta na ostatniej sesji uchwała radnych o
zwiększeniu środków na utrzymanie dzieci w trzech placówkach opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego w Częstochowie. Taką możliwość daje ustawa o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zgodnie z ustawą środki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie nie niższej niż 694 zł miesięcznie. Gdy chodzi
o dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – lub orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – kwota ta nie jest niższa niż 905 zł miesięcznie.
Przepisy ustawy umożliwiają radnym zwiększenie – w drodze uchwały – wysokości środków na
utrzymanie dziecka w takiej placówce, a także podwyższenie nakładów na jej bieżące
funkcjonowanie. Rada Miasta zdecydowała więc, że zryczałtowana kwota na utrzymanie
wychowanki bądź wychowanka z orzeczeniem o niepełnosprawności #℣佐⌡⌀氀甀戀 稀 漀爀稀攀挀稀攀渀椀攀洀 o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności#℣䍐⌡⌀ 眀礀渀椀攀猀椀攀 眀 琀礀洀 爀漀欀甀  
稁B
miesięcznie, a bez orzeczenia – 900 zł. Zwiększone kwoty mają obowiązywać z wyrównaniem
od 1 stycznia tego roku.
W Częstochowie są trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W placówce
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przy ul. Kolorowej roczny koszt utrzymania przebywających tam sześciorga wychowanków bez
orzeczenia o niepełnosprawności wyniesie 64 800 zł #℣佐⌡⌀戀攀稀 搀攀挀礀稀樀椀 爀愀搀渀礀挀栀 戀礁䈀漀戀礀 琀漀 㐀㤀
Tyle samo koszt ten wyniesie w placówce przy ul. Or-Ota. Przebywa tam także sześcioro dzieci
bez orzeczenia o niepełnosprawności #℣佐⌡⌀瀀漀瀀爀稀攀搀渀椀漀 欀眀漀琀愀 琀愀 戀礁䈀愀 琀愀欀愀 猀愀洀愀Ⰰ 樀愀欀 眀 瀀氀
przy ul. Kolorowej#℣䍐⌡⌀⸀ 娀 欀漀氀攀椀 眀 瀀氀愀挀眀挀攀 瀀爀稀礀 甀氀⸀ 倀漁䈀愀渀椀攀挀欀椀攀樀Ⰰ 最搀稀椀攀 樀攀猀琀 瀀椁ᤀ挀
bez orzeczenia o niepełnosprawności oraz jeden z takim orzeczeniem, ten roczny koszt
wyniesie 67 200 zł #℣佐⌡⌀眀挀稀攁嬀渀椀攀樀 眀礀渀漀猀椁䈀 㔀㈀ 㔀
稁䈀⌡⍃倣℣. Suma niezbędnych środków na wyp
świadczeń dla dzieci przebywających w tych trzech placówkach to zatem łącznie 196 800 zł.
Zapewnienie zwiększonych kwot dzieci pozwoli zapewnić dzieciom utrzymanie na odpowiednim
poziomie i wyrówna ich szanse w stosunku do rówieśników. Dyrekcje placówek potwierdzają, że
kwoty ustawowe są niewystarczające i nie zabezpieczają potrzeb wychowanek i wychowanków.

Zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka obejmuje wydatki na wyżywienie, wyposażenie w
odzież i przedmioty osobistego użytku, środki higieny osobistej, podręczniki i przybory szkolne,
koszty przejazdów, zajęcia kulturalne czy sportowe, zabawki, miesięczną drobną kwotę dla
dziecka do własnego dysponowania raz opłatę za pobyt w bursie lub internacie #℣佐⌡⌀樀攁簀攀氀椀 搀稀椀攀挀欀o
uczy się poza miejscowością, w której mieści się placówka).
Zwiększenie tego rodzaju wsparcia generuje w bieżącym roku dodatkowy wydatek w wysokości
44 364 zł. Suma ta została zabezpieczona w projektach tegorocznych budżetów wszystkich
trzech placówek.

na podstawie informacji Wydziału Polityki Społecznej UM, mb
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