POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE
ORAZ DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Jeżeli:
 jesteś otwarty na nowe wyzwania
 nie jest ci obojętny los dzieci pozbawionych opieki rodziny naturalnej
 chcesz otoczyć opieką dzieci, które oczekują wsparcia i miłości

Jeżeli masz:
 Czas
 Serce

Powiemy Ci:
 co należy zrobić
 jakie złożyć dokumenty
 jakie przejść szkolenia

Oferujemy:
 Wsparcie finansowe
 Wsparcie specjalistyczne:
psycholog, pedagog, prawnik
 Bezpłatne szkolenia
 Grupy wsparcia
 Poradnictwo rodzinne
 Integrację środowiska pieczy zastępczej

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom
niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
a. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
b. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im
ograniczona ani zawieszona;
c. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do
nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
d. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
e. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
f. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
g. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku
zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i
społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku
i organizacji czasu wolnego;
h. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe (dla udokumentowania wymagane jest zaświadczenie
o niekaralności);
i. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę
rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów (co należy udokumentować przedstawiając
zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach);

Jak to zrobić… to proste
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•decyzja o zostaniu rodzicem zastępczym
•spotkanie z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim i złożenie wniosku
•wywiad w miejscu Twojego zamieszkania
•spotkanie z psychologiem
•udział w szkoleniu
•otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego
•JESTEŚ JUŻ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
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