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Niemiecka bajka opowiada historię o „Szczęściarzu“: 

Hans za wieloletnią pracę dostaje zapłatę w postaci 

dużej bryły złota. W drodze do domu wymienia ją 

stopniowo na coraz bardziej bezwartościowe rzec-

zy. W pewnym momencie posiada tylko gęś, którą 

wymienia na kamień. W końcu ciężki kamień wpada 

mu do fontanny. Z pustymi rękami, ale lekkim sercem 

i wolny od ciężarów wraca do domu. „Tak szczęś-

liwy, jak ja“, krzyczy‚ „nie jest żaden człowiek pod 

słońcem“. Z naszym sloganem „Hans szuka szczęś-

cia“ poszukujemy domów ze szczęściem i bezpiec-

zeństwem u rodziców zastępczych dla dzieci, które 

nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami.

Chcielibyśmy w tym folderze przekazać wstępne 

informacje o różnych rodzajach opieki zastępczej, jej 

warunkach oraz naszych usługach. Jeśli wzbudziliśmy 

Państwa zainteresowanie, to pozostajemy do dyspoz-

ycji w razie dalszych pytań.

Cieszymy się na rozmowę z Państwem!

Jugendamt und 
Gesundheitsamt

JAK MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

Ponieważ nasze pośrednictwo kieruje sie dobrem 

dziecka, ważne jest, abyśmy dobrze poznali przyszłych 

rodziców zastępczych.

W tym celu potrzebujemy różnych informacji (np.: o 

Państwa sytuacji rodzinnej i ekonomicznej, świadectwo 

niekaralności, zaświadczenie zdrowotne i życiorys). 

Dokumenty te stworzą bazę do dalszych osobistych 

rozmów, u nas i u Państwa w domu, aby przygotować 

Państwa do przyszłej roli jako rodziców zastępczych. 

Na końcu rozważymy i zadecydujemy wspólnie, czy i 

które dziecko może znaleźć się u Państwa w domu.

Kontakt

Stadt Mannheim (Miasto Mannheim)

Jugendamt und Gesundheitsamt 

(Urząd ds. Młodzieży i Zdrowia)

Pflegekinderdienst 

(Służby ds. dzieci w rodzinach zastępczych)

Kaisering 10-16, 68165 Mannheim

Sekretariat: tel.: 0621 / 293-6260

pflegekinderdienst@mannheim.de

www.mannheim.de/pflegeeltern

HANS SUCHT 
GLÜCK –
SZUKAMY 
RODZICÓW  
ZASTĘPCZYCH.



DLA PAŃSTWA ZADANIE – 
DLA DZIECKA SZANSA! 
 
Kiedy rodzice z powodów zdrowotnych lub społecznych nie 

mogą zagwarantować opieki i wychowania swoim dzieciom, 

to dużą szansą dla poszkodowanego dziecka będą rodziny 

zastępcze.

Dlatego poszukujemy rodzin zaangażowanych, par lub 

pojedynczych osób, gotowych do tego, aby tymczaso-

wo lub na stałe przyjmować dzieci i młodzież:

Miejsca pozostające w gotowości do współpracy z 

urzędem

Gdy niemowlęta i małe dzieci muszą zostać oddane pod 

bezpieczną opiekę w wyniku poważnej sytuacji awaryjnej, 

potrzebujemy rodzin, które przyjmą je natychmiast. W takich 

„domach zastępczych pozostających w gotowości współ-

pracy“

sprawuje się opiekę nad dziećmi tak długo, aż wyjaśni się, 

czy mogą wrócić do swoich rodzin lub czy raczej powinny 

zostać przyjęte do rodziny zastępczej na stałe. Działalność 

domów zastępczych pozostających w gotowości współ-

pracy jest wymagająca i dlatego intensywnie towarzyszy jej 

urząd ds. dzieci i młodzieży, służąc wsparciem finansowym.

Opieka krótkoterminowa

Gdy rodzice krótkoterminowo, z reguły do 6 tygodni, wy-

magają pomocy w opiece nad swoim dzieckiem, ponieważ 

sami np. stacjonarnie idą do szpitala lub na kurację, to 

potrzebują do swojego powrotu/wyzdrowienia rodziny za-

stępczej, która tymczasowo zadba o dziecko/dzieci.

Rodziny zastępcze tymczasowe

Gdy rodzice wymagają jeszcze czasu i pomocy, aby mogli 

przejąć wychowanie swoich dzieci, to my potrzebujemy 

rodzin zastępczych, które wspomogą powrót dzieci do ich 

domów po upływie uzasadnionego okresu czasu. Rodzi-

com, dzieciom i rodzinom zastępczym towarzyszy w tym 

intensywnie urząd ds. dzieci i młodzieży.

Rodziny zastępcze na stałe

Opieka całkowita, aż do uniezależnienia się dziecka, 

będzie wtedy szansą, gdy dzieci i młodzież nie mogą na 

stałe żyć u swoich rodziców. Powrót do nich jest przeważ-

nie wykluczony. Strategicznie ważne jest tu stworzenie 

silnej, trwałej więzi dziecka ze sobą jako nowymi rodzicami 

zastępczymi. Przy czym związek z rodziną pochodzenia, 

powinien, o ile to możliwe, zostać zachowany.

Rodziny goszczące

Rodziny goszczące oferują nieletnim uchodźcom pozo-

stającym bez opieki miejsce do życia. Wspierają młodych 

ludzi, stwarzając im perspektywę, znajdując przyjaciół i 

ucząc naszego języka.

WARUNKI DO SPEŁNIENIA  
PRZEZ PAŃSTWA

•  Mogą Państwo wczuć się w sytuację i historię dziecka

•  Są Państwo odporni na emocjonalne obciążenia oraz 

konflikty, potrafią wyznaczać granice i ukierunkowywać

•  Posiadają wystarczającą przestrzeń mieszkalną oraz 

przyjazne dziecku otoczenie

•  Żyją w bezpiecznych osobistych i ekonomicznych  

warunkach

•  Są gotowi do współpracy z rodziną dziecka i w przypad-

ku planowanego powrotu będą aktywnie współdziałać

•  Intensywnie współpracują z urzędem ds. dzieci i mło-

dzieży

NASZE USŁUGI

• Kompleksowe przygotowanie do Państwa zadań

• Fachowe doradztwo, dokształcanie, nadzór

•  Indywidualna opieka nad rodzinami zastępczymi po 

przyjęciu dziecka

•  Możliwość wymiany poglądów z innymi rodzinami za-

stępczymi, imprezy kulturalne itp. 

•  Miesięczny zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatkowe zapo-

mogi finansowe


