
16

Tabela 2. Placówki rodzinne

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

Liczba placówek 160 176 214 234 235 231 236 241
Liczba miejsc 1124 1231 1470 1682 1651 1636 1643 1640
Średnia wielkość placówki (staty- 7,0 7,0 6,9 7,2 7,0 7,1 7,0 6,8
styczna liczba wychowanków)

Prowadzone przez inny podmiot

Liczba placówek 11 21 34 35 32 32 38 38
Liczba miejsc 247 397 412 516 618 534 553 560
Średnia wielkość placówki 22,5 18,9 12,1 14,7 19,3 16,9 14,5 14,7

Z danych zamieszczonych w tabeli l wy-
nika, że tak się rzeczywiście dzieje. W ba-
danym okresie następował stały spadek
liczby placówek interwencyjnych prowa-
dzonych przez powiaty: z 59 w roku 2001
do 28 w roku 2008. W tym czasie liczba
miejsc w tych placówkach spadła ponad
trzykrotnie - z 2 881 w 2001 roku do 942
w.roku 2008. Zmniejszeniu ulega też ich
przeciętna wielkość. W roku 200 l prze-
ciętna publiczna placówka interwencyjna
liczyła ok. 50 miejsc, a w 2008 r. nieco po-
nad 33.
Liczba placówek interwencyjnych pro-

wadzonych przez podmioty niepubliczne
wzrosła w badanym okresie z 4 w 200 l roku
do 12 W latach 2005-2006, by w roku 2008
spaść do 9. W porównaniu do placówek
publicznych były one niewielkie, oferujące
od 10 do 20 miejsc, znacznie zróżnicowa-
ne pod względem wielkości w poszczegól-
nych latach. W drugiej połowie badanego
okresu liczba istniejących w nich miejsc
stanowiła ok. 10% miejsc w placówkach
publicznych.
W badanym okresie zwiększył się udział

niepublicznych placówek interwencyj-
nych mierzony udziałem w ogólnej liczbie
miejsc w placówkach interwencyjnych.
W 200 l roku udział ten w ogólnej liczbie
miejsc (2924) był znikomy i wynosił nie-
całe 1,5% (43), zaś w roku 2008 wzrósł do
9,8% (94 z 1036).
Placówki rodzinne to tradycyjne ro-

dzinne domy dziecka. Zgodnie z założenia-

mi ustawy placówka opiekuńczo-wycho-
wawcza typu rodzinnego "tworzy jedną,
wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym
nie znaleziono rodziny zastępczej lub przy-
sposabiającej". Zatem trochę to rodzina,
a trochę dom dziecka. Placówki rodzinne

. powinny liczyć od 4 d08 wychowanków,
~J.::a jedno '~ rodziców jest zarazem. wycho-

wawcą kierującym placówką.
.w. badanym okresie (patrz tabela 2)

wzrosła znacznie liczba publicznych placó-
wek rodzinnych - ze 160 w 200 l r. do 241
w 2008 r. To wzrost o 50,6%. Liczba miejsc
w placówkach prowadzonych przez powiaty
wzrosła z 1124 w 2001 r. do 1640 w 2008 r.
(wzrost o 49,5%). Utrzymała się w zasadzie
przeciętna statystycznie wielkość placówki
rodzinnej wynosząca w badanym okresie
od 7,0 w 2001 r. do 6,8 w roku 2008.
W latach 2001-2004 nastąpił szybki

wzrost liczby rodzinnych domów dziecka:
w 2002 f. o 16, w 2003 r. o 38 i w 2004 r.
o 20 .placówek. Wskaźniki dynamiki wzro-
stu (rok poprzedni = 100%) wynosiły od-
powiednio: w 2002 r. - 1l0%, w 2003 r.
- 122%, w 2004 r. - 109%. Liczba miejsc
wzrosła w tym okresie w stosunku do roku
poprzedzającego: w 2002 r. o 107, w 2003 r.
o 239, w 2004 r. o 212 miejsc. Wskaźni-
ki dynamiki wzrostu liczby miejsc (rok
poprzedni = 100%) wyniosły odpowied-
nio: w 2002 r. - 110%, w 2003 r. - 119%,
a w 2004 r. - 114%.
Wyraźne załamanie dynamiki wzro-

stu liczby placówek rodzinnych nastąpiło


