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Abv zostad rodzina zasteocza w Niemczech:
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nie musisz posiadaö niemieckiego oby,watelstwq
tw.oja znajomo§d jgzykaniemieckiego musi byö w stopniu umoZliwiajqcym swobodnq komturikacjg z
*rgaami, placdwkami o§wiatowymi, placdwkami zdrowoürymi, itd';
t*öj status pobytowy w Niemczech musi byd ustabilizowany, aby möc zapewnid dziecku stale

uüzymanie i oPie§;
nie musisz bycw ,-rerl*mal"2er1skim, rdwnieZ osoby samotre mog4ubiegaö sig o status rodziny
zastgPczei;
trvojä miäsigczre dochody muszg byö wystarczaj4ce, aby zapewniö dziecku utzymanie, nie mozesz
by ö ualeimony od zasilku opiekuriczego;
pä*ioienes zajewniö dziecku odpowiednie warunki mieszkaniowe ze wzglgdu na potzebne miejsce
do zabawy i nauki;
r,irnicawieku pomiEdzy dzieckiem zrcdzicemzastgpcrymnie moZe ptzet'racz.aö 4llat,ptzy
przyj gciu dziecka ta czas nieokre5lony;
äecydu.;Ace se cechy osobiste i kwalifikacje gwarantuj4ce zapewnienie dziecku bezpiecanego
§rodowiska, w kt§rym bgdzie sig rozwijaö i do§wiadczaö wsparcia.

Proces kwalifikaci
Osoba zainteresowana pelnieniem zadaipolskojgzycznej rodziny zastqpczej w Niemczech:

o
.

powinna skontaktowac sig z jednym z polskich konsulatöw na terenie Niemiec;
konsulat skontatchrje j4 z wla§ciw4 terytorialnie niemiecka instytucj4.

po stonie niemieckiej, w pierwszej fazieprzygotowari, potencjalni rodzice bior4 udzial w spotkaniu
informacyjnym oraz r"*in*i r* prrygotowawcrym. Po odbyciu spotkania informacyjnego rozpoczyna sig
wlasciwy präces l«ralifikuj4cy kandydatöw do uzyskania statusu rodziny zastgpczej, podczas kt6rego
przeprowadzana j est m.in. :

.
.

rozmowa kwalifikacyjna, uwzgledniaj4ca m.in. informacje o stanie zdrowia kandydatöw na
rodzicöw;
kandydaci musz4przedstawiö zaSwiadczente o niekaralno§cioruzinformacjg o uzyskiwanych
dochodach;

Rodzina zastgpczamusi odbyö obowiqzkowe szkolenie dotycz4ce praw i obowiqzköw rcdzrcaza.stgpczego,
podczas ktörego zdobywa wiedzg niezbgdn4 do pelnienia fimkcji.
po uzyskaniu wszelkich informacji oraz podjgciu decyzji dotyczqcej przyjgcia dziecka pod opie§, rodzice
bgd4 kierowani do wlasciwe go ze wzglgdu na miejsce zamieszkania urzgdu ds. dzieci imlodzieiry,tztt.
Jugendamt.

Poradnictwo oraz wsParcie
podczas cali:go procesu kwalifikujacego, jak i röwniez po przyjgciu dziecka kandydaci otazrcdzice
psychologicano-pedagogicanego.
zastEpczy *"jA *oaiwosö korrystania z pomocy doradcöw onvlilsparcia
dziecka, otr4rmujq
Wszystkie rodziny zastgpcze,w zale2no§ci od typu sprawowanej fi:nkcji oraz wieku

comiesigcme6wiadczenianapokryciekosztöwniqzanychzuttymantemdziecka

