
Załącznik nr.2 

do Zasad Współpracy Organizatora  

Rodzinnej Pieczy Zastępczej z rodziną zastępczą/ 

prowadzącym rodzinny dom dziecka.       

Wniosek rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka  

o objęcie wsparciem przez koordynatora. 

 

1. Jakiej pomocy/wsparcia/informacji oczekuje Pan/Pani jako rodzina zastępcza od 

pracowników PCPR w Janowie Lubelskim? 

Proszę opisać:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Wyrażam zgodę na wyznaczenie na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla mojej 

rodziny Pani ……………………... 

 

a) Tak    

b) Nie    

 

3. Oczekuję, aby wizyty koordynatora  PCPR w Janowie Lubelskim w mojej rodzinie 

zastępczej były: proszę zaznaczyć jedną odpowiedź krzyżykiem, 

 

       a) częściej niż jeden raz w miesiącu  

        b) jeden raz w miesiącu              

c) jeden raz na kwartał    

d) jeden raz na pół roku   

e) rzadziej niż raz na pół roku   

f) inna propozycja proszę podać, jak częstych wizyt Pan/Pani oczekuje 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



4. Interesują nas szkolenia dla rodzin zastępczych z następujących tematów: 

 z zakresu zagrożeń współczesnej młodzieży, (np. ochrona dzieci przed sektami, 

propagowanie wzorców prorodzinnych w sferze psychologicznej, społecznej i ekologicznej, 

zapobieganie i ograniczanie możliwości palenia papierosów, zaburzenia odżywiania się  

anoreksja, bulimia, lek przed tyciem zwłaszcza u dziewcząt, zagrożenia z zakresu cyfryzacji- 

bezpieczny w sieci),  

 z zakresu prawidłowej komunikacji między rodzicami a dziećmi, 

 z zakresu skutecznego rozwiązywania konfliktów, 

 z zakresu zachowania w trudnych sytuacjach, 

 z zakresu rozwoju dzieci, 

 z zakresu zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, 

 z zakresu podtrzymywania i prowadzenia kontaktów dzieci z rodzicami biologicznymi, 

 z zakresu budowania i podtrzymywania więzi rodzinnych (np. wzmocnienie wartości 

okazjonalnych łączących rodzinę, nie tylko obowiązki łącza rodzinę, ale także rekreacja, 

tworzenie, rodzinnych zwyczajów i tradycji), 

 z zakresu poradnictwa prawnego, 

 z zakresu prowadzenia zdrowego stylu życia (np. odżywianie się, uprawianie sportu, 

dbanie o prawidłowa postawę ciała), 

 inne podaj jakie……………………………………………………………………………  

 

5. Pełniąc funkcję rodziny zastępczej natrafiam na trudności: 

a) w załatwianiu spraw urzędowych 

jakich? wymień…………………………………………………………………………. 

b) w placówkach służby zdrowia 

jakie? wymień ………………………………………………………………….. 

c) w placówkach oświatowych, szkole, przedszkolu 

jakie? wymień ………………………………………………………………….. 

d) inne - jakie? ...................................................................................................................... 

  

                                                                                                ………………………………… 
                                                                                                                (data i podpis) 

 

                                                   Dziękujemy za współpracę! 

 


