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Rodzicami zastępczymi mogą zostać: :małżeństwo
lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,
która:
daje rękojmię
zastępczej,

należytego



Chciałabym …!



sprawowania

pieczy

Tak bardzo chciałabym mieć
rodzeństwo, które

dom, rodziców,

będzie dla mnie wzorem. Mieć

przytulny domek z własnym pokojem. Żebym mogła
pogadać o własnych uczuciach Żeby mieli dla mnie czas,

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej,

bawili się ze mną. Jeździli na wycieczki. I fajnie spędzić

wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy
taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
nie jest ograniczona w zdolnościach do czynności
prawnych,
jest zdolna do sprawowania opieki nad dzieckiem,
co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
oraz opinią psychologiczną o posiadaniu predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

wspólny czas. Żeby byli w trudnych chwilach. Żeby byli
weseli

i szczęśliwi. Chciałabym, aby

do mnie mówili

córeczko, żebym czuła się ważna, że ja też mam bliskich, na
których mogę polegać, że mnie kochają. Tak bardzo,
bardzo….

Ola

Nie może i nie powinno być dzieci
porzuconych. Ani dzieci bez rodziny….
Jan Paweł II



Jak zostać rodzina zastępczą ?

zapewnia odpowiednie warunki bytowe,
mieszkaniowe
umożliwiające
dziecku
zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego,
społecznego; właściwej edukacji, rozwoju
zainteresowań; wypoczynku, organizacji czasu
wolnego.
Posiada świadectwo ukończenia szkolenia
organizowanego przez organizatora pieczy
zastępczej (rodziny zawodowe, niezawodowe,
rodzinne domy dziecka),
Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia
kandydaci
na rodziców zastępczych mogą
wnioskować do organizatora pieczy zastępczej
o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego
zawierającego
potwierdzenie
spełniania
warunków ustawowych dot. pełnienia funkcji
rodziny zastępczej oraz posiadania predyspozycji
i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
Osoby spełniające warunki do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej zawodowej/prowadzącego
rodzinny dom dziecka
składają wniosek
do Organizatora Pieczy Zastępczej w Radomsku
o zawarcie umowy utworzenia rodziny zastępczej
zawodowej/rodzinnego domu dziecka.
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