
Tabela 1. Placówki interwencyjne

WIatach 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Prowadzone przez powiat

Liczba placówek 59 58 59 66 43 40 33 28
Liczba miejsc 2881 2703 2583 2566 1627 1339 1243 942
Średnia wielkość placówki (stary- 49,7 46,7 43,8 38,9 37,8 33,5 37,7 33,6
styczna liczba wychowanków)

Prowadzone przez inny podmiot

Liczba placówek 4 5 8 10 12 12 11 9
Liczba miejsc 43 86 164 183 176 187 184 94
Średnia wielkość placówki 10,7 17,2 20,5 . 18,3 14,7 15,8 16,7 9,4

placówki prowadzone przez powiaty (pla-
cówki publiczne) i przez inne podmioty
(placówki niepubliczne). Kolejna zmiana
nastąpiła w roku 2004, wraz ze zmianą
przepisów ustawy o pomocy społecznej: do
powyższego dodany został nowy typ pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej - pla-
cówka wielofunkcyjna.

Poniższe analizy statystyczne starają się
te zmiany uwzględniać. Pewną tnidność
stanowi fakt, że "placówki prowadzone
przez' inne podmioty" - niepubliczne to
często placówki autorskie, stosujące wła-
sne nazwy oraz tworzące niekiedy różne ..Ż,

struktury organizacyjne, znacznie odbie,;'::';'
gające od struktur i wielkości tego samego
typu placówek prowadzonych przez powia-
ty. Na przykład poszczególne "całe" wioski
dziecięce, liczące od 35 do 85 wychowan-
ków, ujmowane są w statystyce w kategorii
"placówki typu rodzinnego". To oczywisty
błąd, wypaczający obraz przekształceń tych
placówek, który uszedł uwadze przedstawi-
cieli resortu polityki społecznej przygoto-
wującym resortowe druki sprawozdawcze
MPiPS-3.

Mam nadzieję, że poniższe zestawienia
zmian ilości i wielkości placówek opiekuń-
czo-wychowawczych różnych typów za
poszczególne lata, pomimo wymienionych
mankamentów, pozwolą uchwycić tenden-
cję zmian w ciągu badanego okresu.

Ilość i wielkość poszczególnych typów
placówek opiekuńczo-wychowawczych,
z podziałem na placówki interwencyjne,

/

.placówki typu rodzinnego, placówki so-
cjalizacyjne, a od 2005 roku placówki wie-
lofunkcyjne można prześledzić w oparciu
o jednakowe kryteria za lata 2001-2008.
Wiąże się to-z faktem, że Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej druki sprawozdawcze
MPiPS-03, uwzględniające Zmiany typów
placówek opiekuńczo-wychowawczych
wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
wprowadziło dopiero w roku 2001.
. Placówki> interwencyjne to tradycyj-

ne pogotowia opiekuńczo-wychowawcze.
Z uwagi na ich charakter i zadania statuto-
we do placówek tych trafiają dzieci w sytu-
acjach nagłych i interwencyjnych - do cza-
su wyjaśnienia sytuacji prawnej i faktycznej
dziecka lub do postawienia diagnozy co do
dalszych jego losów i wskazania właściwej
formy opieki. Czas pobytu ograniczony
jest do trzech miesięcy z warunkową moż-
liwością przedłużenia do sześciu miesięcy.
Bardzo często krytycznie ocenia się fakt, że
do tych placówek trafiają dzieci w różnym
wieku i różnej sytuacji: zarówno z sytuacji
losowych, wymagające opieki, jak i dzieci
(nastolatki) w znacznym stopniu zdemora-
lizowane, wymagające oddziaływań reso-
cjalizacyjnych.

W założeniach reformowanego systemu
placówki interwencyjne powinny ulegać
stopniowemu wygaszaniu, a ich rolę powin-
ny przejmować rodziny zastępcze pełniące
funkcję pogotowia rodzinnego oraz małe
oddziały interwencyjne w placówkach so-
cjalizacyjnych i wielofunkcyjnych. 15


