
Powiatowe 

Zarz^dzenie nr 4/2013 
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie 

zdnia 01.10. 2013 r. 

w sprawie: wprowadzenia Procedury kwalifikowania kandydatow na rodziny zast̂ pcze 
niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie 

Na podstawie § 9 ust.9 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mogilnie uchwalonego Uchwalq Zarzqdu Powiatu w Mogilnie Nr 329/09 z dnia 
3 czerwca 2009 r. 

Wprowadzenie Procedury Kwalifikowania kandydatow na rodziny zast^pcze niezawodowe, 
zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mogilnie, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

zarẑ dzam: 

§ 1 

§ 2 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal^cznik do Zarz^dzenia nr 4/2013 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie 

z dnia 01.10. 2013 r. 

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA KANDYDATOW NA RODZINY ZAST^PCZE 
NIEZAWODOWE, ZAWODOWE 

LUB DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA 
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE 

I 
Postanowienia ogolne 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zarz^dzeniem nr 43/2011 Starosty 
Mogilenskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. wyznaczone zostaio na organizatora rodzinnej pieczy 
zastepczej w Powiecie Mogilenskim. 

2. Nabor kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej, rodziny 
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzi zespol ds. pieczy 
zastepczej w Mogilnie. 

3. Procedure kwalifikowania kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej 
zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzirmego domu dziecka prowadzq 
pracownicy zespolu ds. pieczy zastepczej. 

4. Szkolenia dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej, rodziny 
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone ŝ  przez organizacje 
lub osoby fizyczne posiadaj^ce wymagane prawem uprawnienia na podstawie umow 
zlecaj^cych im realizacje zadania lub prowadzone ŝ  przez pracownikow tut. PCPR 
posiadaj^cych uprawnienia szkoleniowe w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Spolecznej programu szkoleri dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny 
zastepczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

II 
Kwalifikowanie kandydatow do szkolenia 

1. Zgloszenie kandydatow 

Osoby ubiegaj^ce sie o pelnienie funkcji rodziny zastepczej zawodowej, niezawodowej lub 
o prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgtaszaj^ sie do pracownikow zespolu ds. pieczy 
zastepczej osobiscie, telefonicznie lub za posrednictwem intemetu w celu uzyskania ogolnych 
informacji na temat pieczy zastepczej. Pracownik, z ktorym podjeto kontakt proponuje 
osobom ubiegaj^cym sie o pelnienie funkcji rodziny zastepczej zawodowej, niezawodowej 
lub 0 prowadzenie rodzinnego domu dziecka rozmowe wstepn^. 
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2. Rozmowa wst^pna 

Rozmow? wst^pn^ przeprowadzaj^ Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mogilnie oraz pracownicy zespolu ds. piczy zastepczej realizujacy zadania organizatora 
rodzinnej pieczy zastepczej. W czasie rozmowy pracownicy udziel^ informacji dotyczacych 
procedury kwalifikowania, warunkow stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania 
rodzin zastepczych i trudnosci w pelnieniu funkcji rodzica zastepczego. 

3. Rozpoczecie wspolpracy - zlozenie wymaganych dokumentow 

Osoby/a decyduj^ca sie na poddanie procesowi kwalifikacji sklada w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mogilnie nastepuj^ce dokumenty: 

a) pisemny wniosek, wg wzoru stanowiacego zal^cznik nr 1 do niniejszej procedury, 
b) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie i udostepnianie danych osobowych, 
wg wzoru stanowiacego zal^cznik nr 2 do niniejszej procedury, 
c) oswiadczenie o zapoznaniu sie i akceptacji procedury kwalifikowania kandydatow, 
d) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzajacej oraz udzial 
w badaniach pedagogiczno - psychologicznych, wg wzoru stanowiacego zal^cznik nr 3 do 
niniejszej procedury, 
e) oswiadczenie dotycz^ce wladzy rodzicielskiej, wg wzoru stanowiacego zal^cznik 
nr 4 do niniejszej procedury, 
f) oswiadczenie dotycz^ce obowi^zku alimentacyjnego, wg wzoru stanowiacego zat^cznik 
nr 5 do niniejszej procedury, 
h) oswiadczenie o posiadaniu zdolnosci do czynnosci prawnych, wg wzoru stanowiacego 
zal^cznik nr 6 do niniejszej procedury, 
i) zaswiadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
zawieraj^ce zapis „brak przeciwwskazan zdrowotnych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka", 
j) potwierdzenie zameldowania, 
k) oswiadczenie o niekaralnosci, wg wzoru stanowiacego zal^cznik nr 7 do niniejszej 
procedury, 
1) zaswiadczenia o zatrudnieniu oraz o dochodach za okres trzech miesiecy poprzedzaj^cych 
miesi^c ziozenia wniosku, (w przypadku rolnikow zaswiadczenie z Urzedu Gminy/PIT) 
I) akt malzenstwa (wyci^g aktualny), (ew. sentencja rozwodowa) 
m) oswiadczenie dot. leczenia odwykowego, wg wzoru stanowiacego zal^cznik nr 8 do 
niniejszej procedury, 
n) kserokopie dokumentow potwierdzaj^cych wyksztalcenie kandydata, 
o) kserokopia dowodu osobistego kandydata, 
p) zyciorys indywidualny kandydata - historia zycia - napisany odrecznie 

W uzasadnionych przypadkach PCPR moze wymagac zaswiadczen od innych 
specjalistow wykluczaj^cych ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem oraz moze 
zasiegac opinii srodowiskowych na temat kandydatow np. od pracodawcy, s^siadow, ksiedza, 
soltysa, w przypadkow kandydatow z dziecmi w wieku szkolnym -zaswiadczenie ze szkoly 
itp. 



4. Wizyta srodowiskowa 

Po zJozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 Kierownik PCPR i pracownicy zespolu 
ds. pieczy zastepczej udaj^ sie ^ wizyty do domu kandydatow w celu blizszego poznania 
kandydatow oraz ustalenia ich warunkow bytowych i mieszkaniowych. Z wizyty sporzadzana 
jest opinia. W przypadku kandydatow zglaszaj^cych kandydature, jako malzonkowie podczas 
wizyty wymagana jest obecnosc obojga malzonkow. 

5. Wywiad pedagogiczny 

Pedagog zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy przeprowadza 
z kandydatem/kandydatami wywiad pedagogiczny, ktory w szczegolnosci dotyczy: 

1) motywacji kandydatow przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastepczej, 
2) doswiadczen w opiece nad dziecmi, 
3) rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuriczych kandydatow oraz oczekiwan 
zwi^zanych z dziecmi. 
Po przeprowadzeniu wywiadu pedagog sporz^dza opinie. 

6. Badanie psychologiczne 

Psycholog zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastepczej przeprowadza 
z kandydatem/kandydatami badania psychologiczne. Psycholog przeprowadza rozmowe oraz 
testy psychologiczne, ktore pozwalaj^ okreslic predyspozycje psychiczne i osobowosciowe 
kandydatow oraz kompetencje wychowawcze. Po badaniu psycholog sporz^dza opinie-
W uzasadnionych przepadkach psycholog wizytuje kandydata/ow w miejscu zamieszkania. 

7. Analiza zebranej dokumentacji 

Po zebraniu dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 4 rozdzialu II niniejszej procedury oraz 
uzyskaniu opinii, o ktorych mowa w pkt. 5 i 6 rozdzialu II niniejszej procedury zespol ds. 
pieczy zastepczej kandydatow na rodziny zastepcze dokonuje analizy zebranej dokumentacji, 
na podstawie ktorej kieruje lub nie kandydatow na szkolenie. W przypadku stwierdzenia 
budz^cych w^tpliwosc sygnalow w procesie kwalifikacji kandydatow bed^cych malzonkami, 
zespol ds. pieczy zastepczej ma prawo odmowic skierowania na szkolenie jednemu 
z malzonkow, co dyskwalifikuje malzenstwo w dalszym postepowaniu. 
Z posiedzenia i analizy dokumentow sporz^dzany jest protokol. 

8. Skierowanie na szkolenie 

W przypadku pozytywnej opinii zespolu ds. pieczy zastepczej wydaje sie skierowanie do 
udzialu w szkoleniu wg. nastepuj^cych zasad: osoba niepozostaj^ca w zwi^zku malzenskim 
uczestniczy w szkoleniu sama, malzonkowie musz^ uczestniczyc w szkoleniu oboje. 

Ill 
Szkolenie kandydatow na rodziny zastepcze zawodowe, niezawodowe i 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

1. Szkolenie kandydatow prowadzone bedzie w oparciu o program zatwierdzony decyzjq 
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej. 



2. Sesje szkoleniowe odbywaj^ si^ w grupach w liczbie godzin wynikaj^cych z zalozen 
programowych i ŝ  prowadzone metod^ warsztatow^. 
3. Organizator rodzinnej pieczy zastepczej zapewnia kandydatom materiaiy szkoleniowe 
oraz dydaktyczne niezbedne do przeprowadzenia szkolenia. 
4. Organizator rodzinnej pieczy zastepczej zapewnia kandydatom mozliwosc odbycia 10 
godzirmych praktyk w rodzinie zastepczej zawodowej na terenie Powiatu Mogilenskiego. 
5. Kandydat jest zobowi^zany do prowadzenia karty praktyki wg wzoru stanowiacego 
zal^cznik nr 9 do niniejszej procedury. Karta praktyk po zakonczeniu praktyki dostarczona 
jest do zespolu ds. pieczy zastepczej. 
6. Po przeprowadzeniu szkolenia trenerzy sporz^dz^ opinie dotycz^c^ predyspozycji do 
pelnienia przez kandydata/6w funkcji rodziny zastepczej. 
7. Po zakonczeniu szkolenia organizator rodzinnej pieczy zastepczej wystawi 
swiadectwo ukonczenia szkolenia dla kandydata/6w do pelnienia funkcji rodziny zastepczej. 

IV 
Kwalifikacja kandydatow na rodziny zastepcze zawodowe, niezawodowe lub 

do prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

1. Kwalifikacji dokonuje zespol ds. pieczy zastepczej, o ktorym mowa w rozdziale I pkt 
2 niniejszej procedury bior^c pod uwage calosc dokumentacji dotycz^cej kandydata. 
2. Na posiedzenie zespolu mog^ bye zaproszeni dodatkowo kurator, pracownik socjalny, 
psycholog, osoby bior^ce udzial w kwalifikacji. 
3. Z posiedzenia zespolu sporz^dzany jest protokol, ktory zawiera stanowisko zespolu 
dotycz^ce zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata do pelnienia funkcji rodziny 
zastepczej. 
4. Na wniosek kandydata organizator rodzirmej pieczy zastepczej wydaje zaswiadczenie 
kwalifikacyjne zawieraj^ce potwierdzenie ukonczenia szkolenia, spelniania warunkow 
0 ktorych mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej oraz 
posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastepczej. Wzor wniosku 
0 wydanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego stanowi zal^cznik nr 10 do niniejszej procedury. 
5. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do pelnienia funkcji rodziny zastepczej 
organizator rodzinnej pieczy zastepczej odmawia wydania zaswiadczenia kwalifikacyjnego. 

V 
Oczekiwanie na dziecko 

1. Dane kandydatow zakwalifikowanych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej 
umieszczane ŝ  w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pelnienia fionkcji 
rodziny zastepczej zawodowej, rodziny zastepczej niezawodowej lub do prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka przekazywanym przez staroste do wlasciwego S^du. 
2. W przypadku kandydatow do prowadzenia rodziny zastepczej zawodowej lub 
rodzinnego domu dziecka organizator rodzinnej pieczy zastepczej przedstawia kandydatom 
propozycje terminu podpisania umowy w w/w zakresie stosownie do limitu rodzin 
zastepczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, okreslonego w 3 —letnim powiatowym 
programie rozwoju pieczy zastepczej. 
3. Umieszczenie dzieci w rodzinach zastepczych kandydatow nastepuje na 
podstawie postanowienia s^du. 
4. Organizator rodzinnej pieczy zastepczej przygotowuje rodzine zastepcz^ na przyjecie 
dziecka udzielaj^c szczegolowych informacji o dziecku i przekazuj^c posiadan^ 
dokumentacje dziecka. . 

KIEROWNIK 
Powiatowego Centrum 

Pomoc f Jlodzirrie 

mgr Marp. Konkiewicz 



Zal^cznik nr 1 

(Imie i nazwisko osoby skladaj^cej wniosek) (Miejscowosc i data) 

(Imie i nazwisko malzonka osoby skiadaj^cej wniosek) 

(dokladny adres zamieszkania) 

(telefon kontaktowy) 

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY 
ZASTEPCZEJ 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Ogrodowa 10 
88-300 Mogilno 

Zespol ds. Pieczy Zastepczej 

WNIOSEK 
KANDYDATA/OW DO PELNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ 

Prosze o wszczecie wobec mnie/nas procedury kwalifikowania do pelnienia fiankcji rodziny 
zastepczej zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisow ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej (Dz. U . Nr 149, poz. 887 z pozniejszymi 
zmianami). 

Oswiadczam, iz akceptuje warunki powyzszej procedury. 

Uzasadnienie wniosku. 

(podpis osoby skladaj^cej oswiadczenie) 



Zal^cznik Nr 2 

(Imie i nazwisko osoby sktadaj^cej wniosek) 
(Miejscowosc i data) 

(Imie i nazwisko malzonka osoby sktadaj^cej wniosek) 

(dokladny adres zamieszkania) 

(telefon kontaktowy) 

OSWIADCZENIE 
KANDYDATA DO PELNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ 

W z w i ^ k u ze ztozeniem przeze mnie wniosku na kandydata do pelnienia fimkcji rodziny 
zastepczej oswiadczam, iz wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych na 
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r., poz. 926 z pozniejszymi zmianami) w zbiorze danych osobowych 
prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, 88-300 Mogilno, ul. 
Ogrodowa 10. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mogilnie zadah okreslonych ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. O wspieraniu 
rodziny i systemic pieczy zastepczej (Dz. U . Nr 149, poz. 887 z pozniejszymi zmianami). 

Jednoczesnie oswiadczam, iz zostalem/am poinformowany/na o: 

1. adresie/siedzibie administratora danych osobowych, jakim jest Organizator Rodziimej 
Pieczy Zastepczej tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, 

2. przyshiguj^cych mi na postawie ww. ustawy o ochronie danych osobowych 
uprawnieniach, a w szczegolnosci o prawie wgl^du do swoich danych i prawie ich 
poprawiania -tj. o uprawnieniach wynikajqcych z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

(podpis osoby skladaj^cej oswiadczenie) 



Zal^cznik Nr 3 

(Imie i nazwisko osoby skladaj^cej oswiadczenie) (Miejscowosc i data) 

(miejsce zamieszkania) 

(PESEL) 

OSWIADCZENIE 
KANDYDATA DO PELNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ 

W zwi^zku z ubieganiem sî  przeze mnie o petnienie funkcji rodziny zastepczej oraz 
przystapieniem do procedury kwalifikowania kandydatow, wyrazam zgod^ na: 

• wystapienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie z zapytaniem o moj^ 
niekaralnosc do Krajowego Rejestru Kamego prowadzonego przez Ministerstwo 
Sprawiedliwosci, 

• wystapienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie do wlasciwego ze 
wzgl^du na miejsce zamieszkania osrodka pomocy spolecznej o wydanie opinii na temat 
mojej kandydatury na rodziny zast^pcz^, 

• przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wizyty domowej sprawdzajacej m. in. moje 
warunki mieszkaniowe i predyspozycje do bycia rodziny zast^pcz^, 

n udzial w badaniach pedagogiczno -psychologicznych niezbednych do wydania 
zaswiadczenia o kwalifikacji na rodziny zast^pcz^ niezawodowe zgodnie z Rozporz^dzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 201 Ir. w sprawie wzoru zaswiadczenia 
kwalifikacyjnego. 

(podpis osoby skladaj^cej oswiadczenie) 



Zal^cznik Nr 4 

(imie i nazwisko osoby skladaj^cej oswiadczenie) 
(miejscowosc i data) 

(miejsce zamieszkania) 

(PESEL) 

OSWIADCZENIE 
KANDYDATADO PELNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ 

Swiadoma/y odpowiedzialnosci kamej wynikajacej z art. 233 § 1 Kodeksu Kamego 
o brzmieniu: „Kto, skladajqc zeznanie majqce sluzyc za dowod w postepowaniu sqdowym lub 
w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zatajq 
prawde, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3. "oswiadczam, ze: 

• w stosunku do mnie nigdy nie bylo prowadzone i aktualnie nie toczy si? postepowanie 
s^dowe w celu ograniczenia lub pozbawienia wladzy rodzicielskiej. 

• nigdy nie bytam/em pozbawiona/y wladzy rodzicielskiej. 

• wtadza rodzicielska nigdy nie byla mi ograniczona ani zawieszona. 

(podpis osoby skladaj^cej oswiadczenie) 



Zal^cznik Nr 5 

(Imie i nazwisko osoby skiadaj^cej oswiadczenie) (Miejscowosc i data) 

(miejsce zamieszkania) 

(PESEL) 

OSWIADCZENIE 
KANDYDATA DO PELNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTEPCZEJ 

Swiadoma/y odpowiedzialnosci kamej wynikajacej z art. 233 § 1 Kodeksu Kamego 
0 brzmieniu: „Kto, skladajqc zeznanie majqce sluzyc za dowod w postepowaniu sqdowym lub 
w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja 
prawde, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3. " oswiadczam, ze: 

• wypelniam obowiazek alimentacyjny, ktory zostal na mnie natozony na podstawie tytulu 
wykonawczego pochodz^cego lub zatwierdzonego przez s^d, pochodz^cego lub 
zatwierdzonego przez s^d, 

• nie zostal na mnie nalozony obowiazek alimentacyjny na podstawie tytulu wykonawczego 
pochodz^cego lub zatwierdzonego przez s^d. * 

*niepotrzebne skreslic 

(podpis osoby skladaj^cej oswiadczenie) 



Zaiqcznik nr 6 

(Imie i nazwisko osoby skladaj^cej oswiadczenie) (Miejscowosc i data) 

(miejsce zamieszkania) 

(PESEL) 

OSWIADCZENIE 

Swiadoma/y odpowiedzialnosci kamej wynikajacej z art. 233 § 1 Kodeksu Kamego 
o brzmieniu: „ Kto, skladajqc zeznanie majqce sluzyc za dowod w postepowaniu sqdowym lub 
w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja 
prawde, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3. "oswiadczam, ze: 

posiadam pein^ zdolnosc do czynnosci prawnych. 

(podpis osoby skladaj^cej oswiadczenie) 



Zat^cznik Nr 7 

(Imie i nazwisko osoby skladaj^cej oswiadczenie) (Miejscowosc i data) 

(miejsce zamieszkania) 

(PESEL) 

OSWIADCZENIEO NIEKARALNOSCI 

Swiadoma/y odpowiedzialnosci kamej wynikajacej z art. 233 § 1 Kodeksu Kamego o 
brzmieniu: „ Kto, skladajqc zeznanie majqce sluzyc za dowod w postepowaniu sqdowym lub w 
innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawde lub zataja 
prawde, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3. "oswiadczam, ze: 

nie bylam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub umyslne 
przest^pstwo skarbowe. 

(podpis osoby skladajqcej oswiadczenie) 



Zat^cznik nr 8 

(Imie i nazwisko osoby skladaj^cej oswiadczenie) (Miejscowosc i data) 

(miejsce zamieszkania) 

(PESEL) 

OSWIADCZENIE 

Swiadoma/y odpowiedzialnosci kamej wynikajacej z art. 233 § 1 Kodeksu Kamego 
o brzmieniu: „Kto, skladajqc zeznanie majqce sluzyc za dowod w postepowaniu sqdowym lub 
w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde zataja 
prawde, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3. "oswiadczam, ze: 

w przeszlosci nie byfem/bylam leczony/a odwykowo i/lub nie zostatem/zostafam 
zobowiqzany/a do podjecia takiego leczenia na podstawie orzeczenia s^du. 

(podpis osoby skladaj^cej oswiadczenie) 



Zal^cznik Nr 9 

KARTA PRAKTYK 

Potwierdzam odbycie praktyk przez kandydata 

(imie * nazwisko) 

(w rodzinie zastepczej zawodowej) 

wg ponizszego harmonogramu 

Data Ilosc godzin Podpis opiekuna 

Razem: 



Zaiqcznik Nr 10 

Wzor wniosku o wydanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego 

(Imie i nazwisko) 

(adres) 

ORGANIZATOR RODZINNEJ 

PIECZY ZASTJ^PCZEJ 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Ogrodowa 10 

88-300 Mogilno 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZASWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO 

Zwracam si? z wnioskiem o wydanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego zawierajacego 
potwierdzenie ukonczenia szkolenia oraz spelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 42 
i posiadania przeze mnie predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastepczej. 

W zwi^ku z ukonczeniem szkolenia dla kandydatow do pelnienia fiankcji rodziny 
zastepczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzirmego domu dziecka *. Prosze 
o wydanie stosownego zaswiadczenia. 

Z powazaniem 

(podpis) 

* niepotrzebne skreslic 


