
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
prowadzi nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Z uwagi na rosnące potrzeby Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie zapewnienia
dzieciom pozbawionym czasowo opieki rodziców miejsc w rodzinnych formach pieczy
zastępczej PCPRiOZ w Dzierżoniowie prowadzi ciągły nabór osób chętnych do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej. 
Niejednokrotnie  zdarzają  się  sytuacje,  w  których  brakuje  miejsc  w  obecnie
funkcjonujących rodzinach i  jesteśmy zmuszeni  szukać ich  poza powiatem,  czasami  
w odległych zakątkach kraju, co niestety wiąże się z radykalnym oderwaniem dzieci  
od ich dotychczasowego środowiska, rodziny, szkoły, a także rówieśników.  
Aby zapobiec takim sytuacjom, poszukujemy małżeństw oraz osób niepozostających  
w związkach formalnych,  które chcą zostać rodzicami zastępczymi i  pozwolą naszym
podopiecznym  cieszyć  się  dzieciństwem  i  odkrywać  własne  pasje.  Osób  patrzących  
z czułością, ale i konsekwentnych w wychowaniu. Takich,  które uczą samodzielności  
i  nie  podcinają  skrzydeł  w  realizacji  marzeń,  a  także  pomagają  dostrzec  szansę  na
sukcesy w życiu dorosłym. Pomagających z sercem, ale i rozsądkiem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji rodzinnej pieczy
zastępczej, osoby zgłaszające gotowość do utworzenia rodziny poddawane są wstępnej
kwalifikacji, podczas której dokonuje się oceny pod względem spełniania ustawowych
kryteriów. Nie są to szczególnie wygórowane oczekiwania, np. czy kandydaci posiadają
odpowiednie warunki lokalowe, jaki jest ich stan zdrowia, jak wygląda sytuacja prawna
względem osób zależnych – dzieci, rodziców, itp. 
Następnie  kandydaci  są  kierowani  na  szkolenie  prowadzone  w  siedzibie  tutejszego
Centrum.
W  trakcie  szkolenia  poznają  specyfikę  funkcjonowania  rodzin  zastępczych,
uświadamiają  sobie  skalę  doświadczeń  życiowych  dzieci  trafiających  do  pieczy
zastępczej,  a  także  trudności  z  tym  związanych.  Uczestnicy  szkolenia  mają  również
możliwość  odbycia  praktyk  w  funkcjonujących  na  terenie  powiatu  rodzinach
zawodowych bądź rodzinnych domach dziecka. Istotnym jest, że ukończenie szkolenia 
i  uzyskanie  kwalifikacji  nie  jest  równoznaczne  z  koniecznością  przyjęcia  pod  opiekę
dziecka. Ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka należy do rodziny. 
W  tym  miejscu  warto  zdementować  nadal  funkcjonujący  w  społeczeństwie  mit,  że
pełnienie  funkcji  rodzica  zastępczego  to  sposób na  szybkie  wzbogacenie  się  i  łatwe
życie.  Nic  bardziej  mylnego.  Rodzicielstwo  zastępcze  nie  może  być  traktowane
wyłącznie  jako  zawód  i  sposób  na  wzbogacenie  się.  Sprawowanie  funkcji  rodzica
zastępczego  to  zdecydowanie  coś  więcej.  Coś,  co  wykracza  poza  normy  formalnych
profesji. To zawód z powołania, przed rozpoczęciem którego trzeba być pewnym swojej
decyzji, chociażby ze względu na fakt, że „pracę” wykonuje się 24 godziny na dobę.

Ponadto  zachęcamy  osoby,  które  z  rożnych  powodów  nie  mają  możliwości
podjęcia  się  opieki  nad  dziećmi  pozbawionymi  domu  rodzinnego,  do  wsparcia
istniejących rodzin zastępczych. Wsparcie to nie tylko pomoc finansowa czy rzeczowa,



ale współorganizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów, zapewnienia dzieciom zajęć
dodatkowych. 

Wszystkie  osoby  zainteresowane  utworzeniem  rodziny  zastępczej  i  rozwojem
pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu zapraszamy do kontaktu z Powiatowym
Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia  w  Dzierżoniowie,  gdzie  pracownicy
zespołu  ds.  pieczy  zastępczej  odpowiedzą  na  Państwa  pytania,  rozwieją  ewentualne
wątpliwości, a także udzielą szczegółowych informacji dotyczących pomocy finansowej 
i wsparcia dla rodzin zastępczych.
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