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Protokół szesnastego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

 

Dnia 5 czerwca 2014 r. o godzinie 12.00 w sali 176 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, poświęcone kontraktowaniu usług 

społecznych na rzecz dzieci. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Senator Grażyna Sztark. 

O pomysłach i rozwiązaniach, które pomogły w wypracowaniu standardów 

funkcjonowania placówek wsparcia dziennego opowiedziała Pani Edyta Nowaczewska  

ze Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Stowarzyszenie realizowało 

w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie oraz 

Gminą Zaleszany projekt „Suwak – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych 

na rzecz dzieci”. Celem projektu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego  

i organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego w obszarze rozwoju narzędzi 

związanych z kontraktowaniem usług społecznych w ramach placówek wsparcia dziennego. 

W okresie od 01.03.2012 r. do 30.04.2014 r. wypracowano oraz przetestowano modelowe 

rozwiązanie wieloletniego kontraktowania usług społecznych. 

Ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. 

określa jedynie formy prowadzenia placówek. Zadaniem „Suwaka” jest „spinanie” 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, które są najliczniejszą 

grupą realizatorów zadania gminy lub powiatu w zakresie wsparcia dzieci w placówkach 

zwanych dotąd świetlicami. Projekt stawia sobie za cel określenie zestawu norm  

i procedur, które na danym poziomie rozwoju placówki są niezbędne do prawidłowego jej 

funkcjonowania oraz realizacji danego zadania czy usługi. Jedynie w przypadku, gdy 

przeprowadzi się dobrą diagnozę potrzeb i uwzględni możliwości każdego miejsca, 

społeczności, samorządu oraz potencjału organizacji będzie można prawidłowo zrealizować 

założenia ustawy o wspieraniu rodziny.  

W ramach projektu opracowano podręcznik, który składa się z dwóch części – jedna 

przeznaczona jest dla jednostek samorządu terytorialnego: władzy wykonawczej  

i uchwałodawczej, urzędników, a  także animatorów i koordynatorów. Druga część 

podręcznika (odwrotna) kierowana jest do władz organizacji pozarządowych, 



w szczególności zaś do kierowników i wychowawców, którzy prowadzą lub planują 

prowadzić placówki wsparcia dziennego dla dzieci. 

Podręcznik dla samorządów zawiera kompendium aktualnych informacji prawnych, 

wskazuje na sytuację samorządów i placówek w kontekście zmian, rozwija temat innowacji 

w kontraktowaniu, przywołuje tzw. dobre praktyki. Jednocześnie uwrażliwia  

na stosowanie prawa, a także unikanie opracowywania standardów w sposób wybiórczy, 

schematyczny, nie pasujący do konkretnego miejsca, ani danej sytuacji. 

W trakcie dyskusji zastanawiano się nad możliwością popularyzacji i rozszerzenia 

projektu na inne województwa.  

W drugiej części spotkania zaproponowano, w nawiązaniu do powodzenia 

konkursów ”Jakie są moje korzenie” i „Polska 2050”, zorganizowanie konkursu pod hasłem 

”Szkoła marzeń”. Konkurs przypada w roku rocznicowym – okrągłej rocznicy powołania 

samorządu terytorialnego. Związek z tematyką konkursu jest dwojaki i poprzez fakt,  

iż samorządy prowadzą znaczną część szkół, i poprzez fakt nauczania w szkole dla 

samorządności. Wyrażono nadzieję, że szkoła marzeń okaże się szkołą – jak niegdyś stały 

się uniwersytety – rzeczpospolitą, wspólnotą uczniów i nauczycieli. Konkurs będzie 

organizowany, podobnie jak było to wcześniej, z wykorzystaniem infrastruktury biur 

parlamentarnych. Zespół upoważnił Przewodniczącą do ustalenia szczegółowego 

regulaminu i harmonogramu konkursu. 

W trakcie dyskusji rozmawiano o proteście ojców przed Kancelarią Sejmu. 

Zaproponowano zaproszenie na kolejne posiedzenie Zespołu przedstawicieli właściwych 

resortów w celu zapoznania się z ich stanowiskami.  

 

 


