KARTA USŁUGI
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W OPOLU
45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27
tel. 77 442 05 04 fax 77 441 05 05
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl
ZOSTAŁEŚ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?
ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU!
(zgłoś się po pomoc i wsparcie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także o objęcie opieką
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
PODSTAWA PRAWNA pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm. )

WYMAGANE
DOKUMENTY

MIEJSCE SKŁADANIA
DOKUMENTÓW

- dowód osobisty w celu zweryfikowania tożsamości
- postanowienie Sądu dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej
- oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (do pobrania)
- oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego (do pobrania)
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych (do
pobrania)
- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej zawierające zapis: „brak przeciwwskazań zdrowotnych do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka”
- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza poradni odwykowej
lub zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji pacjentów poradni
- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza poradni zdrowia
psychicznego lub zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji pacjentów
poradni
- zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o dochodach (w przypadku rolników
zaświadczenie z Urzędu Gminy/PIT)
- potwierdzenie zameldowania
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
- wniosek o objęcie opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (do
pobrania)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
Pokój nr 104 (I piętro)

OPŁATY

Brak opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA Do 1 miesiąca, jednak nie dłużej niż do 2 miesięcy w sprawach szczególnie
SPRAWY
skomplikowanych
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
Sabina Wróbel – Żmuda
s.wrobel-zmuda@pcpropole.pl
Tel.: 77 44 20 531
Kinga Niedballa
k.niedballa@pcpropole.pl
Tel.: 77 44 20 531
Dominika Komar
OSOBA/OSOBY
d.komar@pcpropole.pl
ODPOWIEDZIALNE ZA Tel.: 77 44 20 531
ZAŁATWIENIE SPRAWY Alicja Nowak
a.nowak@pcpropole.pl
Tel.: 77 44 10 454
Anna Kulawik
a.kulawik@pcpropole.pl
Tel.: 77 44 20 544
Melania Jureczko
m.jureczko@pcpropole.pl
Tel.: 77 44 20 544
TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu jako Organizator
rodzinnej pieczy zastępczej ma za zadanie zapewnić pomoc i wsparcie
osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.

KLUCZOWE
INFORMACJE

Do zadań Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy dokonywanie
okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy
zastępczej i informowanie sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz
o sytuacji rodziny dziecka.
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek,
opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

DOKUMENTY DO
POBRANIA

- oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
- oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
- wniosek o objęcie opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

