
Zostań rodziną wspierającą !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby 
zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych. Pomagać, czyli wspierać, może tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu i chce 
poświęcić go innej osobie, w tym przypadku najczęściej dziecku. Taka osoba czy rodzina może 
uzyskać oficjalny status rodziny wspierającej.  Za statusem rodziny wspierającej stoją zwykli 
ludzie. Sąsiedzi, single, seniorzy,  rodziny z dziećmi i małżeństwa bezdzietne. Bo widzą, że rodzina 
po sąsiedzku jest mało zaradna i słabo sobie radzi z życiowymi wyzwaniami, przede wszystkim z 
wychowaniem dzieci. Wtedy oferują pomoc.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia 
dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.  Wspieranie rodziny odbywa się wyłącznie za 
jej zgodą i aktywnym udziałem.

Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

• organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych, 
• wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, 
• pomocy dzieciom w nauce, 
• udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny 

osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego, 
• udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i 

wypełniania podstawowych ról społecznych. 

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu  rozwiązań 
trudnych sytuacji! Wspieranie odbywa się na mocy zawartej umowy, która określa m.in. termin i 
zakres świadczenia pomocy. Rolą kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej jest 
skuteczne pomaganie mniej zaradnym rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia. Pomoc 
świadczona jest mieszkańcom gminy Stoszowice.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

• ma stałe źródło utrzymania, 
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki 

opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci, 
• uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia, 
• przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 



Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej   ( tekst jedn. : Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)  

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału   w 
procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku dostępnego 
pod ogłoszeniem lub  w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach   Stoszowice 92 . 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numer telefonu 74 8 164-512. 

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania. 
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