
 

Zostań rodzicem zastępczym 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” 

Janusz Korczak 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze poszukuje 

kandydatów na rodziny zastępcze. 

Każde dziecko powinno mieć swój dom i wychowywać się w środowisku 

rodzinnym. Są jednak dzieci, które są osierocone, porzucone, zaniedbane. 

Dzieje się tak z różnych względów losowych: rodzice nie żyją, porzucili 

swoje dzieci, bądź są niewydolni opiekuńczo – wychowawczo. 

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która czasowo zapewnia opiekę dziecku, 

które nie może przebywać w środowisku rodziny biologicznej. 

Rodzina zastępcza jest czasową formą sprawowania opieki nad dzieckiem. 

Aby zostać rodzicem zastępczym nie trzeba rezygnować z pracy 

zawodowej. Rodzicem zastępczym może zostać małżeństwo lub osoba 

niepozostająca w związku małżeńskim. 

Rodziny zastępcze dzieli się na: 

1.  Rodzina zastępcza spokrewniona, którą tworzą dziadkowie lub starsze 

rodzeństwo dziecka. W Powiecie Górowskim funkcjonuje 31 rodzin 

spokrewnionych, w których przebywa 43 dzieci. 

2. Rodzina zastępcza niezawodowa, którą tworzy wujostwo dziecka lub 

osoby niespokrewnione z dzieckiem. W Powiecie Górowskim 

funkcjonuje  11 rodzin niezawodowych, w których przebywa 13 dzieci. 

3. Rodzina zastępcza zawodowa to taka rodzina, z którą PCPR zawiera 

umowę na pełnienie tej funkcji, w której umieszcza się więcej dzieci. W 

Powiecie Górowskim funkcjonuje 6 rodzin zawodowych, w których 

przebywa 40 dzieci. 

4. Rodzinny Dom Dziecka to również forma rodziny zastępczej, a 

prowadzenie takiej formy pieczy zastępczej odbywa się w drodze 

awansu i może w niej przebywać 10 i więcej dzieci. W Powiecie 

Górowskim funkcjonuje 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywa 

13 dzieci. 



Wszyscy opiekunowie otrzymują pomoc finansową, co miesiąc rodzina 

zastępcza otrzymuje świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. 2022. 447 tj. ze zm.) świadczenie to jest, nie niższe niż kwota: 

- 785 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej 

- 1189 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka niezależnie od 

dochodu dziecka. 

Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie wychowawcze 500 plus i 

świadczenie 300 zł. dobry start zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rodzina zastępcza może się również starać o przyznanie pomocy na: 

dofinansowanie do wypoczynku dla dziecka poza miejscem zamieszkania, 

świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka  jednorazowo, kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych 

lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 

jednorazowo lub okresowo, a w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnych 

domów dziecka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze partycypuje 

(refunduje) częściowo koszty utrzymania domu lub mieszkania oraz wypłaca 

wynagrodzenie za pracę. 

Opieka nad dzieckiem trwa nie dłużej niż do uregulowania sytuacji prawnej 

dziecka i powrotu do rodziców biologicznych; nie dłużej niż do momentu adopcji 

dziecka; nie dłużej niż do 18 roku życia, a po osiągnięciu pełnoletności za zgodą 

rodziny zastępczej pełnoletni wychowanek może pozostać w pieczy zastępczej do 

25 roku życia jeżeli kontynuuje naukę. 

Każda rodzina zastępcza jest objęta wsparciem  koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Górze. 

Aby zostać rodziną zastępczą należy ukończyć szkolenie organizowane 

przez PCPR. Szczegółowe informacje o szkoleniu i rodzicielstwie zastępczym 

uzyskasz w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze przy ul. Armii 

Polskiej 8, 56 – 200 Góra w każdy poniedziałek od 8:00 – 16:00 lub od wtorku 

do piątku w godz. od 7:00 – 15:00 lub pod numerem tel. 656500999. 

Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dziecka. Pomóż stworzyć 

dziecku normalne dzieciństwo.   

Kierownik PCPR w Górze 

Bożena Merta 


