
OGŁOSZENIE 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w związku z programem 
„Wsparcie dla rodzin zastępczych w Powiecie Kozienickim”  

realizowanym w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na 2012 roku „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”  
 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA SZKOLENIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY 
ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ ORAZ NIEZAWODOWEJ 

 
Kampania skierowana jest do wszystkich osób z terenu powiatu kozienickiego 

zainteresowanych stworzeniem rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych 
częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. 

 
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie 
niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:  
§ Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,  
§ Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
§ Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,  
§ Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy 

rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,  
§ Wywiązują się z obowiązków łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, 

gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,  
§ Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co 

zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,  
§ Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,  
§ Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania  
 
Kandydaci na rodziny zastępcze zobowiązani są do odbycia szkolenia, na które kieruje 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Jednocześnie informujemy że, rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje miesięczne 
wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze starostą, a na każde dziecko rodzina 

otrzymuje miesięczne świadczenie na jego częściowe utrzymanie. Ponadto okres pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia 

lub zachowania uprawnień pracowniczych. 

 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkoleń oraz rodzinnej opieki zastępczej można 

uzyskać w siedzibie PCPR  
w Kozienicach ul. Świerczewskiego 20 w godzinach 

poniedziałek 7.30-17.30 
wtorek –czwartek 7.30-15.30 

piątek 7.30-13.30 
 

lub telefonicznie na numer 48 611-02-25 
 

 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY 


