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30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
MAZOWSZE

Stan w dniu 31 XII 2013 r.

Rodzinna piecza zastępcza

2791

spokrewnione

1306

niezawodowe
zawodowe

63

o 1,9% mniej
niż w 2012 r.

4247

Rodziny zastępcze

w tym:

o 9,4% więcej
niż w 2012 r.

1388 na wsi

Rodzinę zastępczą spokrewnioną
tworzą osoby będące wstępnymi
lub rodzeństwem dziecka.

zawodowe specjalistyczne
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
wielodzietne zawodowe niespokrewnione z dzieckiem
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Rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe tworzą osoby,
które nie są wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
przysługuje im świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka, ponadto
w przypadku rodziny zawodowej otrzymuje ona także
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funcji rodziny zastępczej.
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Rodzinne domy dziecka

Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej
na 10 tys. mieszkańców według powiatów
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Osoby prowadzące rodziny zastępcze
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30,3% osoby w wieku 51-60 lat

węgrowski

wołomiński

warszawski m. st.
zachodni Warszawa
miński
pruszkowski
otwocki
grodziski

żyrardowski

49,4% małżeństwa

wyszkowski

łosicki

m. Siedlce
siedlecki

piaseczyński

Dzieci w rodzinach zastępczych według wieku

garwoliński

grójecki

białobrzeski kozienicki

Liczba dzieci:

przysuski

10–13 (21)
14–17

(8)

18–21

(3)

7,2% 9,4%

m. Radom

5– 9 (10)

35,8%

32,2%

15,5%

zwoleński
radomski

0 - 3 lata

szydłowiecki

4 - 6 lat

7 - 13 lat

14 - 17 lat

18 - 24 lata

lipski

W nawiasach podano liczbę powiatów.
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Rodzinna piecza zastępcza
Rodziny zastępcze
925

spokrewnione

347

niezawodowe
zawodowe
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1289

o 3,0% mniej
niż w 2012 r.
co stanowi 30,4%
rodzin zastępczych
w województwie

zawodowe specjalistyczne
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

Rodzinne domy dziecka
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Dzieci w rodzinach zastępczych według wieku
5,6% 9,0%
0 - 3 lata

36,2%
4 - 6 lat

7 - 13 lat

Osoby prowadzące rodziny zastępcze

29,1%

20,0%

39,4% małżeństwa

14 - 17 lat

18 - 24 lata

35,1% osoby w wieku 51-60 lat

