Uchwała Nr 100/2022
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę Nr 88/2020 Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2022 r.
poz. 528)

Zarząd Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku w § 9
ust. 1 po punkcie 41 dodaje się:
42) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci przebywających w rodzinnych formach
pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych opinii;
43) udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;
44) udział w posiedzeniach zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz oceny rodziny zastępczej,
prowadzącego rodzinny dom dziecka;
45) przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów zgłaszających gotowość do
pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych opinii,
o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka i sporządzanie opinii;
46) przeprowadzenia badań psychologicznych osób tworzących rodzinne formy pieczy
zastępczej o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz sporządzanie opinii;
47) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, obejmującego relacje
rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny;
i jej poszczególnych członków, także w ramach natychmiastowej specjalistycznej pomocy
psychologicznej
w
ramach
interwencji
kryzysowej;

48) sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;
49) prowadzenie dokumentacji pracy, pism i sprawozdań;
50) prowadzenie szkoleń dla rodzinnych form pieczy zastępczej mających na celu m.in.
wzmacnianie kompetencji rodzicielskich;
51) praca w środowisku rodzin zastępczych;
52) udzielanie konsultacji specjalistycznych pracownikowi socjalnemu i koordynatorom
rodzinnej pieczy zastępczej w celu wsparcia środowiska rodzinnego;
53) opiniowanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa;
54) podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy
społecznej oraz z innymi instytucjami działającymi w systemie opieki nad dzieckiem
i rodziną,
55) inne zadania psychologa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
56) aktywne tworzenie i realizowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej oraz
innych programów w zakresie wsparcia dziecka i rodziny;
57) asysta przy umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz podczas kontaktów z rodziną
biologiczną;
58) inicjowanie nowych działań w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej.

§2
Wykonanie Uchwały zleca się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.
§3
Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku nie ulegają zmianie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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