Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych rodzin
zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem
„Prawdziwym schronieniem dla człowieka jest drugi człowiek”

Dziecko, by mogło prawidłowo rozwijać się musi być wychowywane w rodzinie. To
rodzice przekazują dziecku wartości, uczą miłości, przygotowują dziecko do przyszłych ról
społecznych.

W

odróżnieniu

od

placówki

opiekuńczo-wychowawczej,

gdzie

jeden

wychowawca opiekuje się dużą ilością dzieci, co jest często przyczyną zamknięcia się dziecka
w sobie, a w konsekwencji choroby sierocej oraz samookaleczeń z powodu bardzo silnego
bólu psychicznego, rodzice zastępczy w sposób naturalny otaczają dziecko opieką, dają
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej.
Rodzinę zastępczą tworzy się w celu zapewnienia dziecku (dzieciom) opieki z powodu
wystąpienia w ich rodzinach różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Celem działania rodziny
zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić
wzmocnione i wyposażone w umiejętności np. tworzenia trwałych związków emocjonalnych.
Kampania skierowana jest do wszystkich osób z terenu powiatu działdowskiego
zainteresowanych stworzeniem rodzinnej opieki zastępczej.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015r., poz. 332) formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) Rodzina zastępcza
a)

spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dziecka),

b)

niezawodowa (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i
zawodowa specjalistyczna (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).
2) rodzinny dom dziecka (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).

Pełnienie funkcji rodzinny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie
niepozostającej w związku małżeńskim, które:
1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona,
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej,
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku
zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
a)

rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b)

właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c)

wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo
ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którym
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie ul. Lidzbarska 31.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie zaprasza do zgłaszania się
kandydatów do biura Centrum, które mieści się przy ul. Lidzbarskiej 31
13-200 Działdowo
kontakt telefoniczny: 23 698 01 30
e-mail: pcprdzialdowo@wp.pl

23 698 01 35

