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Ryzyko Przeciwdziałanie ryzyku 

l.p 

Cel Zadanie Ryzyko Wpływ Prawdo

podobie

ństwo 

Istotność 

ryzyka 

Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku-

mechanizmy kontrolne 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Zapewnienie opieki 

i wychowania 

dzieciom 

pozbawionym 

opieki rodziców 

Promowanie w środowisku 

lokalnym zastępczych form 

opieki. 

Niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

przeznaczonych na 

promocję zastępczych 

form opieki. 

Brak osób chętnych na 

pełnienie funkcji 

zastępczych form opieki. 1 1 1 

Próba pozyskiwania środków finansowych z 

zewnątrz. 

 

Roznoszenie ulotek, plakatów, publikowanie 

artykułów w lokalnej prasie. 

Indywidualne spotkania i rozmowy z osobami 

zainteresowanymi tworzeniem pieczy 

zastępczej. 



Zwiększenie liczby rodzin 

zastępczych zawodowych 

oraz innych form rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

 

Brak kandydatów na 

przyjęcie do rodzinnej 

pieczy zastępczej dzieci 

niepełnosprawnych, 

z zaburzeniami 

zachowania lub 

nastolatków. 

Niewystarczająca liczba 

kandydatów na pełnienie 

funkcji rodzin zastępczych 

i prowadzących rodzinne 

domy dziecka. 

 

1 

 

 

2 

 

2 

Organizowanie szkoleń dla kandydatów na 

rodziców zastępczych. 

Upowszechnianie roli i znaczenia rozwoju 

rodzinnych, zastępczych form opieki. 

Rozwój współpracy lokalnych instytucji 

działających na rzecz rodziny mającej na celu 

pozyskiwanie kandydatów do sprawowania 

zastępczych form opieki. 

Promowanie zastępczych form opieki podczas 

organizowanych imprez okolicznościowych 

w powiecie krapkowickim. 

Pomoc rodzinom zastępczym 

w regulowaniu sytuacji 

prawnej umieszczonych u 

nich dzieci. 

 Utrudnianie przez 

naturalnych rodziców 

procesu przysposobienia 

dziecka, 

Długotrwałe procesy 

regulowania sytuacji 

prawnej dziecka 

1 1 1 

Indywidualna praca z rodzinami naturalnymi 

mająca na celu powrót dziecka do rodziny lub 

przyzwolenie na przysposobienie dziecka. 

Współpraca z kuratorami sądowymi w 

zakresie uregulowania sytuacji prawnej 

dziecka. 

Zgłaszanie dzieci 

z uregulowaną sytuacją 

prawną do ośrodków 

adopcyjnych, w celu 

poszukiwania dla nich rodzin 

przysposabiających. 

1 1 1 

Współpraca z ośrodkami adopcyjno – 

opiekuńczymi, Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej. 

2. 

Systematyczne 

wsparcie rodzin 

zastępczych 

funkcjonujących na 

terenie powiatu 

Pomoc dzieciom 

umieszczonym w pieczy 

zastępczej oraz osobom 

tworzącym rodzinną pieczę 

zastępczą w przezwyciężaniu 

Niewystarczająca ilość 

środków finansowych na 

zatrudnienie specjalistów 

(psychologa, prawnika) 

oraz na szkolenia osób 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próba pozyskiwanie środków zewnętrznych 

na zatrudnienie specjalistów (psychologa, 

prawnika) oraz na szkolenia dla osób 

pełniących rolę zastępczych form opieki. 



problemów związanych z 

opieką nad małoletnimi 

przebywającymi pod ich 

opieką 

pełniących rolę 

zastępczych form opieki. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Słaba współpraca 

pomiędzy instytucjami 

zajmującymi się pomocą 

na rzecz dziecku i 

rodzinie. 

Poprawa współpracy pomiędzy instytucjami 

działającymi na rzecz pomocy dziecku i 

rodzinie. 

Rozwój pracy zespołowej na rzecz dziecka i 

rodziny (koordynator rodziny, asystent 

rodziny, rodziny pomocowe i In.). 

  Brak osób chętnych do 

uczestnictwa w grupach 

wsparcia dla osób 

tworzących zastępcze 

formy opieki. 

Promocja oraz zachęcanie osób pełniących 

funkcje zastępczych form opieki  do 

uczestnictwa w grupach wsparcia dla rodzin 

zastępczych. 

 Brak chętnych 

wolontariuszy do pomocy 

osobom pełniących 

funkcje zastępczych form 

opieki 

Próba pozyskania wolontariuszy do 

wspierania rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka. 

  

3. 

Zapewnienie 

wszechstronnej 

pomocy 

usamodzielniający

m się 

wychowankom 

rodzinnej i 

instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

Objęcie wsparciem 

usamodzielnianych 

wychowanków rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

Brak współpracy 

usamodzielniających się 

wychowanków 

zastępczych form opieki 

w procesie 

usamodzielnienia 

(nierealizowanie 

indywidualnych 

programów  1 1  1  

Uświadamianie pełnoletnim wychowankom 

ich roli w społeczeństwie. 

Zwiększona częstotliwość indywidualnych 

spotkań z usamodzielnianymi wychowankami 

i prowadzenie z nimi pracy socjalnej. 



usamodzielnienia). 

Niewystarczająca ilość 

mieszkań chronionych 

Próba pozyskania środków zewnętrznych na 

tworzenie nowych mieszkań chronionych. 

Niewystarczająca ilość 

mieszkań socjalnych 

prowadzonych przez 

gminy. 

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz  

mieszkania z zasobów gminy. 

Trudności w znalezieniu 

zatrudnienia 

4. 

Wielokierunkowa 

praca z rodzinami 

biologicznymi, 

których dzieci 

umieszczone są w 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Wzbudzanie i 

podtrzymywanie motywacji 

rodzin biologicznych do 

współpracy na rzecz powrotu 

dziecka do rodziny. 

Niewystarczająca ilość 

środków finansowych na 

zatrudnienie 

koordynatorów, 

asystentów rodziny. 

 

 1  1 1  

Próba pozyskania środków zewnętrznych na 

zatrudnienie koordynatora. 

Opracowanie oraz realizacja programów 

pracy z rodzicem biologicznym. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadomienie rodzicom 

biologicznym oraz dzieciom 

ich ról społecznych i podjęcie 

obowiązków przypisanych 

tym rolom zgodnie z 

oczekiwaniami 

społeczeństwa 

Brak współpracy ze 

strony naturalnych 

rodziców w celu powrotu 

dziecka do rodziny.       

                                                                                                                             

Utrudnianie przez 

naturalnych rodziców 

procesu przysposobienia 

dziecka. 

      

Prowadzenie rozmów indywidualnych 

z  pracownikiem socjalnym, koordynatorem, 

asystentem rodziny. 

      


