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PCPR Lipsko-Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego jako życiowej misji pomocy dziecku
pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

           

Jeśli myślisz o utworzeniu rodziny zastępczej –

skontaktuj się z Nami:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

ul. Iłżecka 6, 27-300Lipsko

48 3781 011, pcprlipsko@op.pl

Więcej informacji na stronie internetowej

www.pcprlipsko.samorzad.pl

Osoby, które chcą pełnić funkcje rodziców zastępczych muszą ukończyć specjalne szkolenie.

Rodzicami  zastępczymi  mogą  zostać  zarówno  małżonkowie,  jak  i  osoby  niepozostające
w związku małżeńskim, pod warunkiem, że spełniają następujące wymagania:

 Nie  są  i  nie  były  pozbawione  władzy  rodzicielskiej  nad  swoimi  dziećmi  oraz  władza
rodzicielska nie jest im ograniczona ani  zawieszona

 Wypełniają obowiązek alimentacyjny 

 Dają rękojmie należytego sprawowania pieczy 

 Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnej 

 Legitymują  się  zaświadczeniem  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej  o  braku
przeciwskazań do bycia rodzicem zastępczym

 Przebywają na terenie Polski

 Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkalne dzieciom.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. przewiduje nowy podział rodzin zastępczych na  spokrewnione,
niezawodowe oraz zawodowe.

Osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą zawodową lub niezawodową muszą wiedzieć, że
niezbędne jest odbycie szkolenia u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (ten wymóg nie dotyczy
osób spokrewnionych z dzieckiem)

Po  zakończeniu  szkolenia  potencjalni  rodzice  otrzymają  zaświadczenie  kwalifikacyjne,  które
potwierdza spełnienie warunków do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej.

Z ustanowioną przez Sąd rodziną, Starosta podpisuje umowę, która będzie obowiązywała   na okres
4/5 lat.

 Rodzina zawodowa otrzymuje wynagrodzenie za pracę, świadczenie na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka oraz dodatek wychowawczy  świadczenie 500+

 Rodzina  niezawodowa  i  spokrewniona  otrzymuje,  świadczenie  na  pokrycie
kosztów utrzymania dziecka oraz dodatek wychowawczy  świadczenie 500+
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