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Notatka informacyjna

Instytucjonalna piecza zastępcza w 2016 r.
Według stanu na 31 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju działało 1126 placówek instytucjonalnej
pieczy zastępczej, w tym 1115 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 8 regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych oraz 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Najwięcej tego typu
placówek funkcjonowało w 3 województwach: dolnośląskim, mazowieckim oraz śląskim.
Instytucjonalna piecza zastępcza według województw

Wyszczególnienie

Placówki

Miejsca

Wychowankowie

Stan w dniu 31 XII

POLSKA ....................................

1126

19400

17514

Dolnośląskie .............................

151

2223

2042

Kujawsko-pomorskie .................

69

1262

1143

Lubelskie ...................................

59

1219

1043

Lubuskie ....................................

33

563

527

Łódzkie ......................................

68

1280

1216

Małopolskie ...............................

86

1289

1090

Mazowieckie .............................

130

1955

1807

Opolskie ....................................

25

567

492

Podkarpackie ............................

40

840

736

Podlaskie ..................................

27

515

391

Pomorskie .................................

77

1153

1036

Śląskie ......................................

118

2514

2390

Świętokrzyskie ..........................

49

683

589

Warmińsko-mazurskie ..............

63

1080

948

Wielkopolskie ............................

64

1178

1082

Zachodniopomorskie ................

67

1079

982

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba placówek zwiększyła się o 40. Pomimo wzrostu liczby placówek
zmniejszyła się liczba miejsc (o 224) oraz wychowanków (o 1362).
Biorąc pod uwagę liczbę wychowanków placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej na 1 tys. dzieci do 18 roku
życia, wskaźnik ten był najwyższy w województwie dolnośląskim (3,9), a najniższy w województwie
wielkopolskim (1,4). Dla Polski wskaźnik wyniósł 2,3.

Wychowankowie do 18 roku życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej na 1 tys. dzieci
w tym samym wieku

2,9 - 3,9 (3)
2,5 - 2,9 (5)
1,8 - 2,4 (3)
1,4 - 1,7 (5)

Z ogólnej liczby 17,5 tys. wychowanków placówek najliczniejszą grupą podopiecznych byli wychowankowie
w wieku 14-17 lat (8219 dzieci). Drugą co do wielkości zbiorowość (3867 osób) stanowiły dzieci w wieku 10-13
lat. Najmniej liczna (224 dzieci) była najmłodsza grupa wiekowa, poniżej 1 roku. W placówkach instytucjonalnej
pieczy zastępczej przebywało również prawie 2 tys. pełnoletnich, uczących się wychowanków.
Struktura wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej według wieku
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pełnoletni wychowankowie uczący się

W ciągu roku 5302 wychowanków do 18 roku życia opuściło, z różnych powodów, placówki instytucjonalnej
pieczy zastępczej. Najliczniejsza grupa (2162 wychowanków) to podopieczni, którzy powrócili do rodziny
naturalnej. Powodem opuszczenia placówki przez 1313 wychowanków było przeniesienie do placówek
instytucjonalnej pieczy zastępczej innego typu. Do rodzinnej pieczy zastępczej odeszło 932 wychowanków,
a do rodziny adopcyjnej 562. 46 wychowanków umieszczono w domach pomocy społecznej, 9 zmarło.
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Wśród 2 398 wychowanków powyżej 18 roku życia, którzy w ciągu 2016 r. opuścili placówki, 1139 założyło
własne gospodarstwo, a 1041 powróciło do rodziny naturalnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz.U. 2017 r. poz. 697) instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: placówki opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza może być prowadzona jako placówka typu socjalizacyjnego,
interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego lub łącząca zadania w/w placówek.

Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Krakowie
Ośrodek Statystyki Pomocy Społecznej
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tel.: 12 3610212
e-mail: a.godula@stat.gov.pl
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Więcej na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/
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