13. Ile czasu w ciągu swojego dnia znajdziesz na
potrzebne dziecku terapie czy zajęcia dodatkowe?

Nad czym warto się
wspólnie zastanowić?

14. Jakie masz odczucia w związku z przyszłą współpracą
z grupami wsparcia, psychologami itd.?

Pytania pomogą Ci rozważyć najważniejsze kwestie,
które mogą mieć wpływ na wspólną decyzję.
15. Jak będziesz czuć się z kontrolami sprawdzającymi,
jak radzi sobie rodzina zastępcza?

Wsparcie
ﬁnansowe

Rodzina zastępcza otrzymuje wsparcie ﬁnansowe.
Pomyśl o tym, jaki wpływ na ﬁnanse Twojej rodziny
może mieć piecza zastępcza.

16. Co wiesz o dodatowych świadczeniach przypisanych
rodzinom zastępczym?

17. Jak będziesz czuć się z kontrolami sprawdzającymi,
jak radzi sobie rodzina zastępcza?

18. Wyobraź sobie sytuację, w której (jako rodzic zastępczy) dla dobra dziecka musisz
zgłaszać się do urzędów o wsparcie ﬁnansowe. Jak mógłbyś się czuć?

Nie musisz się śpieszyć,
spokojnie zbierz myśli.

Nikt Cię nie ocenia, nie
ma tu złych odpowiedzi

Dobrze jest omówić
pytania z małżonkiem

Na początek

Pomyśl nad tym, jaka jest Twoja motywacja do
rodziny zastępczej i czy rozmawiałeś o tym pomyśle
z bliskimi Ci osobami.

1. Dlaczego chcesz zostać rodzicem zastępczym?

2. Jakie wątpliwości mogą mieć Twoi najbliżsi?

3. Czy wspólnie omówiliście wszystkie aspekty pomysł
ważne dla członków Waszej rodziny?

TAK

NIE

4. Czy decyzja o rodzicielstwie zastępczym jest wspólna,
a każdy z domowników został wysłuchany?

TAK

NIE

sprawdź odpowiedzi
pytań 3 i 4:

Pomyśl o sytuacjach
życiowych takich jak:

dwie odpowiedzi na TAK
Wspólne działanie i zgodne podjęcie decyzji to dobry krok
dla całej Waszej rodziny. Dobrze, że o to zadbałeś.

Wyzwania

Rodzic zastępczy ma obowiązek kontaktu z rodziną
biologiczną dziecka. Pomyśl chwilę o wyzwaniach
związanych z tym zadaniem.

jedna odpowiedź na TAK
Wysłuchaj każdego z domowników zanim podejmiecie
decyzję. Ich spostrzeżenia i obawy są ważne.

7. Czego obawiasz się, myśląc o obecności rodziców
dziecka w życiu Twojej rodziny?

–
–
–
–
–

8. Jakie uczucia towarzyszą Ci, gdy myślisz o zaproszeniu
rodziny dziecka do domu?

wyjazd na zagraniczne wakacje
przeprowadzka do innego miasta
poważne problemy ﬁnansowe
utrata pracy przez któregoś z rodziców
choroba któregoś z domowników

Chcąc tworzyć rodzinę zastępczą decydujesz się na udział
dziecka, którym się opiekujesz, w życiu Twojej rodziny.
Pomyśl chwilę o swoich
planach na przyszłość...

9. Co zrobisz, jeśli zobaczysz, że kontakt z rodzicami
biologicznymi ma zły wpływ na samopoczucie dziecka?

10. Gdzie zgłosiłbyś się po pomoc, gdybyś zauważył,
że w czasie spotkań dziecku dzieje mu się krzywda?

Czy jesteś już
przygotowany?

Pomyśl chwilę o swoich mocnych stronach, a także
cechach, nad którymi mógłbyś jeszcze popracować,
żeby dobrze wypełniać rolę rodzica zastępczego.

5. Które z cech pomogą Ci tworzyć rodzinę zastępczą?

6. Które z Twoich cech charakteru mogą utrudniać Ci
rodzicielstwo zastępcze?

Dodatkowe
obowiązki

Zastanów się, czy odnalazłbyś się we współpracy
z instucjami zaangażowanymi w pieczę zastępczą
(Organizator pieczy zastępczej, psycholog itd.)

11. Jak radzisz sobie w sytuacjach urzędowych?

12. Jak będziesz czuć się, reprezentując dziecko
w sprawach sądowych?

