
DAJ COŚ OD SIEBIE, DOSTANIESZ W ZAMIAN WIELE! 

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM! 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU poszukuje kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

Jeśli masz w sobie niekończące się pokłady empatii, energii i chęci zdobywania nowych 

wyzwań oraz doświadczeń w opiece nad dziećmi, zbuduj dzieciom pozbawionym opieki ze 

strony ich biologicznych rodziców dom pełen ciepła, bezpieczeństwa i wiecznego uśmiechu. 

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. 

Funkcję rodziny zastępczej mogą sprawować małżeństwa lub osoby nie pozostające w 

związku małżeńskim, które dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, a 

dodatkowo: 

 nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im 

ograniczona ani zawieszona; 

 wypełniają obowiązek  alimentacyjny  -  w przypadku gdy taki obowiązek został 

nałożony; 

 nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 

 są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało  potwierdzone 

zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do pełnienia  funkcji rodziny 

zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej; 

 przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające 

dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, 

fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i 

organizacji czasu wolnego. 

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, gdzie należy złożyć niezbędną dokumentację. Po 

pozytywnej ocenie kandydata Centrum kieruje go na szkolenie dla rodzin zastępczych. 

Szkolenie to jest finansowane przez PCPR. 

Osoby chętne do tworzenia rodzin zastępczych, w celu uzyskania dokładnych informacji – 

proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, przy ul. 

Komeńskiego 40, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, w środy w 

godzinach od 7.30 do 17.00, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00. (tel. 55  233 62 82 wew. 

17 lub 22). 

 

 


