Zostań rodziną zastępczą

List do Ciebie, drogi kandydacie.
Na początku prowadziliśmy działalność gospodarczą, żona zajmowała się domem
i domownikami, zresztą nie było innego wyjścia. Dzieci nasze już dorosłe, wtedy bardziej
potrzebowały wykształcenia i samodzielności. Spostrzegłem, że nasze własne pociechy
lubią małe dzieci.
Dom nasz jednak duży, stojący poza miastem nie mógł zostać sam. Wtedy przyszło nam
do głowy, a może spróbować coś zmienić właśnie teraz? Mieliśmy po 42/43 lata i chęci do
nowości. Z obserwacji i z rozmów z osobami, którzy stanowili pogotowie rodzinne - pojawił
się nowy cel w naszym życiu. I jeszcze przyszła myśl o wyższych motywach – aby dobre
doświadczenia w wychowywaniu własnych dzieci i możliwości bytowe stały się podstawą
do pomocy innym.

Wtedy codzienne życie ma nowy sens. Postanowiliśmy zostać rodziną zastępczą – przyjąć
więcej dzieci, którym ,,przy okazji” można pomóc. To podnosi, uskrzydla, daje radość.
Praca, jako rodzina zastępcza daje możliwości spotkań z innymi rodzinami zastępczymi.
Dzieci przebywają z nami, w naszym domu - wymaga to od nas kontaktów z urzędnikami,
instytucjami wspomagającymi naszą pracę: nauczycielami, psychologami, pedagogami.
Wreszcie strona finansowa, są więc stworzone podstawy ustawowe, aby nasza praca
dawała zarobek, czyli pozwalała na byt rodziny.
Po przejściu szkolenia otrzymaliśmy kwalifikacje i zostaliśmy zawodową rodziną zastępczą.
Dzieci trafiły do nas z interwencji i musieliśmy szybko podjąć decyzję i wtedy nie było to
łatwe zadanie. Miało być dwoje/troje dzieci. W naszym domu od początku pracy było już
pięcioro dzieci. Z czasem najstarszy chłopiec usamodzielnił się, założył rodzinę. I to jest
miłe, kiedy w rozmowie telefonicznej przekazuje ,,ucałuj wujka”. Również jego brat
postanowił postawić pierwsze samodzielne kroki: uczy się, pracuje, wynajął stancję.
I znowu jest ich pięcioro. Każde z nich przyniosło swój bagaż doświadczeń, każde jest tak
indywidualne i ma własne potrzeby, że nie można tego uogólnić. Jedno jest pewne – nie
byłoby ich u nas gdyby życie układało się im dobrze. Każde z nich przeszło wiele lęków,
stresu i bólu. Sądziliśmy, że będzie łatwiej borykać się z ich codziennością, a niekiedy jest to
syzyfowa praca.
Jaka jest nasza rola?, Jak my to rozumiemy?
My wychowujemy.
Na początku należy dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, oswoić się ze zmianą w ich
życiu i nic nie robić na siłę. Należy dać im start. Tak naprawdę dopiero po roku, czasem
dłużej widać w dzieciach zmiany. Zauważamy jak postępują według nowych zasadschematów, nabierają nowych potrzeb.
Kiedy zobaczą, że w domu wszyscy mają te same prawa i obowiązki szybko wchodzą
w role. To obopólna zasługa.
Dopiero teraz można pomyśleć o nauce i pracy, wprowadzeniu porządku. Zabawa i czas
wolny spędzony razem daje poczucie wspólnoty i myślę, że najważniejszą rolą rodziny
zastępczej jest pokazanie zrozumienia, wzajemnej pomocy i bycie razem.
Chcemy powiedzieć, że wiele rodzin może dać to dziecku i nie trzeba wielkiej wiedzy, aby
nauczyć dzieci żyć w rodzinie.
Zawodowa rodzina zastępcza

Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
ul. Filipowska 20
tel. 87 562 89 70 wew. 895
lub 87 562 89 97
w godz. 7.30 – 15.30
e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Wymagania w stosunku do osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka zgodne z art. 42 ustawy
z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone
osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i 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 zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, oraz;
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej
wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie
w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest
legalny;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego
indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu
dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo.
3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać
stałe źródło dochodów.
4. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą
czasowo, za zgodą sądu sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone przez sąd rodzinie zastępczej
lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad
rodzeństwem tego dziecka.
5a. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust.4 i 5, sąd zasięga opinii
właściwego starosty.
6. Wydając opinie, o których mowa w ust.5a, starosta bierze pod uwagę opinię organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej, a także możliwość realizacji planu pomocy dziecku.
6a. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do wydawania opinii,
o których mowa w ust. 5a.
7. Okoliczności, o których mowa w ust.1-3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej analizy osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny (zgodnie z art. 44 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej).
Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka może odbyć szkolenie po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji
dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 444 0640

