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Dziecku i Rodzinie

W kwietniu nasi konsultanci dyżurujący przy telefonie dla zainteresowanych rodzinną 

opieką zastępczą  odebrali  61 połączeń z pytaniami  prawnymi.  Otrzymali  też  8 e-maili  na 

skrzynkę SIP. Ze zgłoszonych Stowarzyszeniu w lutym nowych spraw 26 zostało przejętych 

do interwencji. Prawnicy Stowarzyszenia byli zaangażowani w około 20 starych spraw, które 

są dalej prowadzone w ramach pomocy prawnej przez Stowarzyszenie.

Od początku kwietnia pracę w sekcji rozpoczął nowy prawnik, Agnieszka Olszewska. 

Dyżuruje  przy  telefonie  dla  rodzin  zastępczych  w  poniedziałki.  Życzymy  powodzenia 

w pracy!

Szukamy  i  wybieramy  sprawy  precedensowe  tak,  aby  w  procesie  litygacji 

strategicznej wypracowywać pozytywne zmiany przepisów i praktyki. 

Od  początku  kwietnia  realizujemy  projekt  „Rodzinne  Domy  Dziecka  –  wsparcie 

prawne” współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach programu 

„Edukacja  Prawna  2008,  Prawo  w  interesie  publicznym”.  W  trakcie  projektu  planujemy 

przeprowadzenie 5 spraw sądowych w sprawach pracowniczych,  aby wyjaśnić  niejasności 

interpretacyjne przepisów o zatrudnieniu dyrektorów rodzinnych domów dziecka. 

Rozpoczęto  prace  nad  raportem dotyczącym  problemów  rodzicielstwa  zastępczego 

opisywanych  w  polskiej  prasie.  Raport  powstanie  na  podstawie  monitoringu  mediów 

zamawianego  przez  SIP  od  marca  2007  r.  Do  napisania  raportu  zgłosiły  się  trzy 

wolontariuszki.  Raport  zostanie  dołączony  do  cyklu  publikacji  ARE  (Analizy,  Raporty, 

Ekspertyzy) i opublikowany na naszej stronie internetowej. 

15 kwietnia 2008 r. koordynator merytoryczny projektu „Prawnicy na rzecz rodziny” 

wziął udział w spotkaniu „Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej”. Podczas spotkania 

omówiono  organizowane  przez  uczestników  koalicji  w  różnych  miejscach  Polski 

przedsięwzięcia  związane  z  dniem  rodzicielstwa  zastępczego.  Rozmawiano  o  bieżących 

problemach  związanych  z  pracą  na  rzecz  rodzin  zastępczych.  Ponieważ  wiele  z  tych 

problemów dotyczy ochrony danych osobowych, gościem specjalnym spotkania był  Daniel 



Wieszczycki,  specjalista  w tym zakresie.  Jeden z  najważniejszych  problemów rodzinnych 

domów  dziecka  dotyczy  umieszczania  w  Internecie  sprawozdań  z  działalność  RDD. 

Rozmawiano na temat niezgodności z prawem takich publikacji, zastanawiano się jak temu 

przeciwdziałać.  Omówiono  także  problem  umieszczania  w Internecie  informacji  na temat 

dzieci z rodzin zastępczych oraz publikowania ich zdjęć. Dyskusyjna okazała się odpowiedź 

na pytanie, jakich informacji musi udzielać rodzina zastępcza, adopcyjna lub rodzinny dom 

dziecka  Powiatowemu  Centrum Pomocy  Rodzinie.  Rozmawiano  także  na  temat  ochrony 

informacji na temat dzieci w dokumentach szkolnych. 

25 kwietnia w Gazecie Wyborczej Płock ukazał się artykuł pt. „Dzieci Nasze, dzieci cudze”, 

dotyczący  porozumień  zawieranych  pomiędzy  powiatami  w  sytuacji  kiedy  w  rodzinie 

zastępczej z jednego powiatu  umieszczane jest dziecko w innego powiatu. W artykule znalazł 

się obszerny komentarz prawnika Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. 

Sekcja  Pomocy  Dziecku  i  Rodzinie  opracowała  kolejne  projekty  programów 

wspierających  rodzinne  formy  opieki  zastępczej.  Zostały  one  przedstawione  w  dwóch 

konkursach w połowie kwietnia 2008. 

Zakończono  modernizację  strony  internetowej  dla  rodzin  zastępczych,  będącej 

podstroną  serwisu:  www.interwencjaprawna.pl.  Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  jej 

zawartością i przekazania nam ewentualnych uwag na adres rodziny@interwencjaprawna.pl.

Wciąż uzupełniamy bazę danych instytucji pomocowych z Polski, która ułatwia nam 

kierowanie osób potrzebujących innej niż prawna pomocy do odpowiednich służb.
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