Chcesz zostać rodziną zastępczą? MOPS zaprasza na szkolenia
2012-03-12
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną
zastępczą zawodową lub niezawodową na bezpłatne szkolenia. MOPS zachęca do zgłaszania się osoby,
które chciałyby zawodowo opiekować się dziećmi jako pogotowie rodzinne lub jako rodzina
specjalistyczna, albo prowadzić rodzinny dom dziecka.

Zapraszamy też osoby, które chciałyby opiekować się dzieckiem niezawodowo, czyli przyjąć
dziecko do swojego domu nie rezygnując z wykonywanej pracy zawodowej. Wszystkie rodziny
otrzymują comiesięczne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Zawodowi rodzice oraz rodziny zastępcze niezawodowe otrzymują wsparcie finansowe na
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł. Babcie, dziadkowie oraz rodzeństwo
dziecka, którzy opiekują się dziećmi jako rodzina zastępcza, otrzymują pomoc na utrzymanie
dziecka w wysokości 660 zł. Jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, dodatkowo
otrzymuje 200 zł.
W Krakowie wynagrodzenie zawodowego rodzica zastępczego wynosi 3100 zł – 3 300 zł, a
rodzina specjalistyczna, która opiekuje się jednym dzieckiem niepełnosprawnym otrzymuje
2200 zł brutto.
Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o pieczy zastępczej
otrzymuje co najmniej 2000 zł (oraz pomoc na utrzymanie dziecka 1000 zł).
Rodzice zastępczy przyjmują dzieci do swojego domu, natomiast osoby, które zdecydowałyby
się prowadzić rodzinny dom dziecka, zamieszkują razem z powierzonymi im dziećmi w placówce
przeznaczonej na rodzinny dom. Najczęściej taka nieruchomość należy do Miasta lub organizacji
pozarządowej której zleca się prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Wówczas rodzic jest
zatrudniony przez ten podmiot.
Natomiast osoby, które zdecydują się na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego otrzymają pomoc na dziecko w wysokości 660 zł. Zarobią co najmniej 3000 zł,
otrzymują również środki na utrzymanie placówki. Wszyscy rodzice zastępczy mogą korzystać z
pomocy specjalistów.
Więcej informacji oraz szczegółowe warunki jakie powinni spełniać kandydaci na rodziców
zastępczych uzyskać można na www.mops.krakow.pl oraz pod numerami telefonów 12 616 53
33 i 12 616 53 32; pracownicy MOPS udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz.
9-15.
W Krakowie funkcjonuje 338 rodzin spokrewnionych z dzieckiem (wychowuje się w nich 426
dzieci), 111 niespokrewnionych niezawodowych (dla 130 dzieci). Ponadto w Krakowie działają
22 pogotowia rodzinne dla 48 dzieci, 9 rodzin specjalistycznych dla 9 dzieci oraz 10 rodzinnych
domów dziecka, które dysponują 76 miejscami dla dzieci. (JD)
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