
Oceniając powyższe dane należy mieć
świadomość stałej dużej liczby dzieci prze-
bywających w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych, braku barier prawnych
przy przeniesieniu dziecka do rodzinnej
opieki zastępczej oraz jednoznaczną prefe-
rencję prawną i akceptację opinii publicz-
nej dla rodzinnych form opieki. W takim
kontekście uznać należy, że jest to wzrost
niewielki i niewykorzystane w pełni możli-
wości ograniczenia form instytucjonalnych
poprzez rozwój rodzinnych form opieki za-
stępczej. .

Z domów dziecka do rodzinnych do-
mów dziecka. Liczba dzieci trafiających
do rodzinnych domów dziecka wzrosła
w niewielkim stopniu - z 92 w roku 2000
do 115 w roku 2008. Na przestrzeni lat
2000-2008, porównując zjawisko rok do
roku, mieliśmy cztery lata wzrostu: 2002,
2003,2006,2008 i cztery lata spadku licz-
by dzieci trafiających do rodzinnych do-
mów dziecka: 2001, 2004, 2005 i 2007.
Badanie dynamiki zjawiska świadczy, że
brak jest stałej tendencji do wzrostu licz-
by dzieci trafiających z domów dziecka
do rodzinnych domów dziecka. Wraz
ze zwiększaniem się liczby dzieci w ro-
dzinnych domach dziecka zmniejsza się;;~
procentowy udział dzieci z domów dziec-"
ka trafiających do tych placówek. I tak
w 2000 r. z domów dziecka do rodzinnych
domów dziecka trafiło 92 dzieci, co sta-
nowiło 8,6% ogólnej liczby dzieci przeby-
wających w rodzinnych domach dziecka
(1075), zaś w 2007 roku do rodzinnych
domów dziecka trafiło 96 dzieci, co sta-
nowiło 5, l % ogółu dzieci w tej formie
opieki (1892)21.

Z domów dziecka do adopcji. Wzrasta
liczba dzieci trafiających z placówek opie-
kuńczo-wychowawczych do przysposobie-
nia (adopcji) - z 967 w roku 2000 do 1221
w roku 2008. Badając zjawisko rok do roku
mieliśmy sześć lat wzrostu: 2001, 2002,
2004, 2005, 2006, 2008 i dwa lata spadku
liczby przysposabianych dzieci z domów
dziecka: 2003,2007. Do podobnego wnio-

21 Brak danych GUS za rok 2008.

sku upoważnia analiza ustalająca, jaki pro-
cent ogólnej liczby dzieci umieszczonych
w rodzinach adopcyjnych stanowią dzieci
kierowane tam corocznie z placówek so-
cjalizacyjnych. I tak np. w 2000 r. z do-
mów dziecka do adopcji trafiło 967 dzieci,
co stanowiło 35,8% ogólnej liczby przy-
sposobionych dzieci (2703), a w kolejnych
latach odpowiednio: 200lr. - 39,% (z 2672
dzieci adoptowanych ogółem), 2002 r.
- 40,2% (2728), 2003 r. - 38,7% (2664),
1004 r. - 38,0% (2909), 2005r. - 45,7%
(2785), 2006 r. -;·41,9% (3114), 2007r.
- 38,7% (3083): W 2008 r. adoptowane
dzieci z domów dziecka (1221 dzieci) sta-
: newiły 54,2% ogółu dzieci adoptowanych
(2253).

Inne przyczyny opuszczenia domu
dziecka. Ogólna liczba wychowanków
opuszczających domy dziecka w poszcze-
gólnych latach, poza ww. kategoriami
obejmuje w statystykach sądowych pozy-
cję "inne". To sytuacje usamodzielnienia
pełnoletnich wychowanków, przeniesienia
wychowanka do innej placówki, np. reso-
cjalizacyjnej, przyczyny losowe, np. śmierć
wychowanka. Analiza danych za poszcze-
gólne lata wskazuje na stałą tendencję
wzrostu liczby wychowanków opuszczają-
cych placówki z różnych przyczyn.
W roku 2000 placówki opuściło ogółem

9016 wychowanków, a w roku 20.08 było
to już 11490 wychowanków - to wzrost
o 27,44%. Dynamika wzrostu zjawiska
- badana przez porównanie roku następne-
godo poprzedzającego - wskazuje na dwa
lata spadków: 2002 i 2007 oraz sześć lat
wzrostu: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006,
2008.
Generalnie można stwierdzić, że zwięk-

szająca się z roku na rok liczba wycho-
wanków opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze świadczy, że dzieci
w tych placówkach przebywają krócej.
Ważne jest natomiast, gdzie trafiają - do-
stępne dane statystyczne nie pozwalają na
dokładne prześledzenie, gdzie i z jakich
przyczyn opuszcza placówki blisko poło-
wa wychowanków ujęta w ogólnej-katego-
rii "inne". 21


