Jaką pomoc Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach
oferuje rodzinom zastępczym:
Rodziny zastępcze obejmuje się wsparciem
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
który
udziela
profesjonalnej
pomocy
w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej.
Ponadto katowickie rodziny zastępcze mogą
także liczyć na bezpłatną pomoc psychologa,
pedagoga,
terapeuty,
mediatora
oraz
prawnika.
Mogą
również
uczestniczyć
w bezpłatnych szkoleniach i spotkaniach grupy
wsparcia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
rodziny korzystają także z różnych świadczeń
pieniężnych, m.in.:
· świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka umieszczonego
w rodzinnej pieczy zastępczej;
· dodatek na dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności - na pokrycie
zwiększonych kosztów utrzymania tego
dziecka;
· dodatek wychowawczy w wysokości
świadczenia wychowawczego, określonego
w przepisach ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci, na każde umieszczone
dziecko do ukończenia 18 roku życia;
· dofinansowanie do wypoczynku poza
miejscem zamieszkania.

Chcesz zostać rodziną zastępczą?
Skontaktuj się z nami
Informacje dotyczące rodzin zastępczych
zawodowych dostępne w:
Dziale ds. Rodzin z Dziećmi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach
ul. Jagiellońska 17
Tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17
wew. 119
e- mail: dr@mops.katowice.pl
Informacje dotyczące rodzin zastępczych
spokrewnionych i niezawodowych dostępne w:

KAMPANIA NA RZECZ
RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
W KATOWICACH

Katowice poszukują
kandydatów
na rodziny zastępcze

Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach
ul. Wojewódzka 23
Tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50
e- mail: zpz@mops.katowice.pl
oraz u koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej:
ul. Kordeckiego 2
tel. 32 251 26 98, 32 251 25 99
ul. Czecha 2
tel. 32 209 00 23, 32 253 81 21
ul. Krakowska 138
tel. 32 255 35 67, 32 256 47 70, 32 259 95 07
ul. Świdnicka 35a
tel. 32 202 32 71, 32 203 21 98

Rodzina zastępcza- dom, który łączy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach

Podstawowe zadania i obowiązki rodziny
zastępczej to:
• sprawowanie osobistej opieki nad
powierzonym dzieckiem;
·traktowanie dziecka w sposób sprzyjający jego
rozwojowi, poczuciu godności i wartości
osobistej;
• zapewnienie dziecku warunków
odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu
rozwoju: warunków bytowych, możliwości
rozwoju psychicznego, duchowego, fizycznego
i społecznego, możliwości właściwej edukacji,
kształcenia, wyrównywania braków
rozwojowych i szkolnych oraz rozwoju
uzdolnień i zainteresowań, możliwości
zaspokajania indywidualnych potrzeb dziecka,
w tym także potrzeby wypoczynku i organizacji
czasu wolnego;
• zapewnienie dostępu do przysługujących
świadczeń zdrowotnych;
• zapewnienie ochrony przed bezprawną
ingerencją w życie prywatne dziecka;
· umożliwienie kontaktu z rodzicami
naturalnymi i innymi osobami bliskimi,
współpraca z rodziną dziecka w celu ułatwienia
powrotu dziecka do rodziny naturalnej, chyba
że sąd postanowi inaczej;
· umożliwienie nawiązywania i podtrzymywania
osobistych i społecznie akceptowanych
kontaktów z rówieśnikami w celu zdobywania
umiejętności społecznych;
• współpraca z ośrodkiem adopcyjnym,
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
• podnoszenie swoich kwalifikacji,
w szczególności poprzez udział w szkoleniach.

Typy rodzin zastępczych:
Spokrewniona
dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo dziecka
Niezawodowa
małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku
małżeńskim, nie będący wstępnymi (dziadkowie,
pradziadkowie) lub rodzeństwem dziecka
Zawodowa, w tym:
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
umieszcza się w niej dziecko do czasu unormowania
jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres
4 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach do
8 miesięcy lub zakończenia postępowania sądowego
dotyczącego powrotu dziecka do rodziny,
przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej
pieczy zastępczej.
Zawodowa specjalistyczna

umieszcza się w niej w szczególności dzieci
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, a także małoletnie
matki z dziećmi.

Rodzina zastępcza jest przejściową formą opieki
i szansą na wzrastanie dzieci w warunkach
maksymalnie zbliżonych do naturalnych,
zapewniających im poczucie bezpieczeństwa
i przynależności.
Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary
małżeńskie, jak i osoba niepozostająca w związku
małżeńskim, jeżeli:
· dają rękojmię należytego sprawowania pieczy
zastępczej;
· nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej
oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani
zawieszona;
· wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku,
gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika
z tytułu egzekucyjnego;
· nie są ograniczone w zdolności do czynności
prawnych;
· są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad
dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem
o braku przeciwwskazań zdrowotnych, opinią
o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej;
· przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
· zapewniają odpowiednie warunki bytowe
i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie
jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju
emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej
edukacji, rozwoju zainteresowań, wypoczynku i
organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub
zawodowej może być powierzone osobom, które nie
były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co
najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi

posiadać stałe źródło dochodów.

