PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, dnia 28.06.2021r.
SPO.8120.1.94.2021

Pan
Dariusz Lasek
Radny Rady Miejskiej
w Przemyślu
W związku z Pana interpelacją z dnia 15.06.2021r. w sprawie m. in. braku kandydatów do
pełnienia roli zawodowych rodzin zastępczych pragnę poinformować, iż w tej sprawie zwróciłem się do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – jako placówki pełniącej zadania organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej oraz Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Z informacji uzyskanych z MOPS wynika, że na przestrzeni ostatnich lat regularnie prowadzony
jest nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej poprzez szereg akcji promocyjnych,
takich jak:
 coroczne współorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego z Kołem Rodzin Zastępczych
„Dom” w Przemyślu ( z uwagi na pandemię od 2020r. uroczystość została zawieszona),
 umieszczanie ogłoszeń oraz spotu reklamowego promującego rodzicielstwo zastępcze na
stronie internetowej MOPS oraz na portalu społecznościowym Facebook prowadzonym przez
Ośrodek,
 rozmieszczanie ulotek i plakatów w zakładach pracy, szkołach, przedszkolach, przychodniach
i kościołach,
 zgłaszanie się do wszystkich parafii w mieście z prośbą o odczytywanie podczas Mszy Św.
ogłoszenia o naborze,
 rozwieszanie plakatów promocyjnych w autobusach MZK oraz na słupach ogłoszeniowych
w mieście,
 umieszczanie artykułów w prasie o tematyce rodzicielstwa zastępczego,
 prezentację spotu reklamowego promującego rodzicielstwo zastępcze podczas szkoleń dla
nauczycieli, kuratorów, pracowników oświaty (2018r.),
 uczestnictwo w audycjach radiowych tj. w Radiu „Fara” w Przemyślu zatytułowanych
„Godzina o Rodzinie”, promujących rodzicielstwo zastępcze (2018r.).
Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował, iż na terenie całego kraju inne
miasta (również te największe jak Warszawa, Łódź, Wrocław) borykają się z problemem braku
kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej, pomimo prowadzenia regularnej i bardzo
kreatywnej promocji rodzicielstwa zastępczego.

Odnosząc się natomiast do kwestii wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych informuję,
że na przestrzeni ostatnich lat (od 2018r.) cyklicznie podwyższane jest wynagrodzenie rodzin
zastępczych zawodowych. Należy dodać, że zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 000,00 zł miesięcznie, rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej
funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 600,00 zł miesięcznie.
Na terenie miasta Przemyśla zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje aktualnie wynagrodzenie
w wysokości 2 800,00 zł miesięcznie, natomiast zawodowa rodzina pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 200,00 zł miesięcznie. Pragnę dodać, że nie każdy
powiat podniósł z własnej inicjatywy wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, była to tylko i wyłącznie
nasza inicjatywa. Jednocześnie zwracam uwagę Pana Radnego, że z moich ust nie padło zdanie, że
w związku z oszczędnościami w budżecie miasta brak jest środków na wzrost wynagrodzeń dla rodzin
zastępczych, a wręcz przeciwnie zaapelowałem do Dyrektora MOPS o przeprowadzenie analizy
budżetu MOPS-u pod kątem możliwości zwiększenia wynagrodzeń rodzinom zastępczym, jeszcze
w roku bieżącym. Cały czas – jako Prezydent Miasta będę czynił starania, aby poprawić byt rodzin
zastępczych nie tylko i wyłącznie w sferze wynagrodzeń. W kolejnych latach planowane są podwyżki
kwot na zadania pieczy zastępczej. Wysokość podwyżek będzie uzależniona od posiadanych środków
finansowych zabezpieczonych w budżecie MOPS na ten cel.
Biorąc pod uwagę z kolei kwestię promocji rodzicielstwa zastępczego, informuję, iż Wydział
Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu zadeklarował, że przekaże do szkół i placówek
materiały informacyjne uzyskane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z prośbą
o rozpowszechnienie ich wśród rodziców. Dyrektorzy szkół otrzymają również link przekierowujący
zainteresowanych na stronę internetową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, na
której można uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące pieczy zastępczej.
Reasumując, pragnę poinformować, iż sprawy wszystkich rodzin zastępczych
funkcjonujących na terenie naszego Miasta są dla mnie ważne i będą monitorowane na bieżąco.
W tym też celu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 210/2021 z dnia 15 czerwca 2021r.
został powołany zespół ds. rodzin zastępczych, składający się z pracowników tut. Urzędu, MOPS- u
oraz członków wszystkich rodzin zastępczych.
Jak wynika z wyżej przedstawionej informacji, podległe mi służby, podejmują wiele
wysiłków, aby zaktywizować osoby do podjęcia się roli rodziny zastępczej. Dlatego też apeluję, by
wszyscy, w ramach posiadanych kompetencji, włączyli się do pozyskiwania chętnych do promowania
i pozyskiwania nowych rodzin zastępczych. Cenna będzie dla mnie współpraca i pomoc Pana Radnego,
jako pełniącego ważną funkcję Przewodniczącego Komisji Rodziny Polityki Społecznej i Zdrowia.
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