
Kim jest rodzina 
zastępcza?

Bycie rodziną zastępczą oznacza zapewnienie dziecku
bezpiecznego domu, czuwanie nad jego rozwojem.
 
Rodzina zastępcza tymczasowo lub stale opiekuje się i
wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub
których rodzice nie są w stanie zapewnić im
bezpieczeństwa i opieki.
 
Dzieci przyjmowane do rodziny zastępczej są w różnym
wieku. Są to dzieci z bagażem doświadczeń. Wymagają od
rodziców zastępczych wyrównywania deficytów,
zaspokajania ich potrzeb emocjonalnych, bytowych,
rozwojowych, społecznych, ale przede wszystkim
właściwej opieki, dobroci i troski.
 
Wsparcie w realizacji tych zadań rodzina zastępcza
otrzymuje poprzez współpracę z koordynatorem rodzinnej
pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy
zastępczej i przedstawicielem ośrodka adopcyjnego.

Formy rodzinnej pieczy
zastępczej to:

rodzina zastępcza spokrewniona - dziadkowie lub
pełnoletnie rodzeństwo dziecka

rodzina zastępcza niezawodowa - ciocia, wujek dziecka i
inne osoby niespokrewnione z nim

rodzina zastępcza zawodowa, w tym pełniąca funkcję
pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna

rodzinny dom dziecka

 

 

 

Kto może zostać
rodzicem zastępczym?

Jak zostać rodziną
zastępczą?

KROK 1
Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest pisemny wniosek
kandydatów złożony do organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej (PCPR). Pierwszym etapem jest dostarczenie
odpowiednich dokumentów i zaświadczeń lekarskich.

KROK 2
Wizyta pracownika organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej (PCPR/MOPS), aby ocenić warunki
mieszkaniowe rodziny.

KROK 3
Spotkanie z psychologiem organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej. Psycholog sprawdzi motywację kandydatów do
bycia rodziną zastępczą oraz predyspozycje
psychologiczne. W przypadku pozytywnej opinii od
psychologa, osoby starające się o pieczę rodzinną
kierowane są na szkolenie kwalifikacyjne.

KROK 4
Odbycie szkolenia dla kandydatów na rodziców
zastępczych w miejscu wskazanym przez organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
 
Po przejściu wyżej wymienionych etapów, kandydaci na
złożony pisemny wniosek otrzymują zaświadczenie
(kwalifikacje), które uprawnia ich do bycia rodziną
zastępczą - do przyjęcia dzieci.

Jeżeli mieszkasz na
terenie powiatu

łęczyńskiego i chcesz
zostać rodziną

zastępczą

ZGŁOŚ SIĘ
DO NAS !

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej

nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza
rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona

wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki
obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego

nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych

są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co
zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie
zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa

przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe
umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych
potrzeb

nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo

w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej
jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło
dochodów

ukończą szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i
posiadają kwalifikacje potwierdzone przez organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone
zarówno małżonkom jak i osobie niepozostającej w związku
małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZINY ZASTĘPCZE TO ZWYKLI LUDZIE ROBIĄCY CODZIENNIE NIEZWYKŁE RZECZY


