Rodzinna Piecza Zastępcza
Piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny
lub gdy jest to możliwe dążenie do przysposobienia dziecka; przygotowanie dziecka do:
godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych
zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie
akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków
doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; zaspokojenie
potrzeb emocjonalnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych,
zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.
Rodzina zastępcza jest najlepszą formą opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki
rodziców naturalnych.
Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
1. rodzina zastępcza:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna;
2. rodzinny dom dziecka.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być
powierzone osobom, które:
1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona;
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej;
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku
zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Rodzina zastępcza otrzymuje na każde umieszczone dziecko świadczenie na pokrycie
kosztów jego utrzymania. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej
oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka 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. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje
dzieci interwencyjnie w sytuacjach kryzysu rodziny naturalnej, w przypadku zagrożenia
zdrowia i życia dziecka. Dziecko przebywa w pogotowiu rodzinnym do czasu unormowania
sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności:
1. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2. Dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach.
3. Małoletnie matki z dziećmi.
Kandydaci na rodziców zastępczych.
Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej kwalifikacji, na którą składają się również wizyta
domowa i badania psychologiczne, kandydaci kierowani są na szkolenie dla rodzin
zastępczych. Po ukończeniu obowiązkowego szkolenia, odbyciu 10 godzinnego stażu odbywa
się ostateczna kwalifikacja na rodzinę zastępczą.

