
Zostań rodzicem zastępczym 
 

 Najważniejszym zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom 

warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, 

jak i społecznego. Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż 

rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka 

stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Nawet najlepsze placówki nie 

zastąpią dzieciom rodziny i domu. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie rodzin 

zastępczych.  

 

 

Rodzina zastępcza to nie adopcja! - dziecko może wrócić do swojej rodziny 

naturalnej.  

 

 

Oferujemy: 

 dobre warunki płacowe, 

 stałe zatrudnienie,  

 stałe wsparcie finansowe na utrzymanie powierzonego dziecka, 

 stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania oraz bezpłatne 

szkolenia podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. 

 

Jeżeli masz predyspozycje do opieki nad dziećmi i Twój stan zdrowia pozwala na to, 

dysponujesz odpowiedniemi warunkami mieszkaniowymi, jesteś osobą w związku 

małżeńskim lub osobą samotną, godną zaufania, niekaraną i jesteś zainteresowany 

ideą rodzicielstwa zastępczego  przyjdź i dowiedz się więcej.  
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