
„Czego dziecko nie dostanie, rzadko umie   
potem dać innym ludziom” 

-  dr James 

 
 

7 powodów dla których warto zostać rodziną zastępczą!!! 
 

1. Rodzicielstwo zastępcze jest  misją. Jeżeli kiedykolwiek chciałeś uczestniczyć w misji,  

ale twoja praca zawodowa oraz życie osobiste nie pozwala ci podjąć się pracy misyjnej 

powinieneś rozważyć możliwość zostania rodziną zastępczą. Rodzicielstwo zastępcze jest 

jedną z dróg pokazania dzieciom i młodzieży, że zawsze jest nadzieja  na lepszą przyszłość. 

 

2. Jeżeli jesteś osobą wrażliwą na krzywdę dzieci, obchodzi cię ich los, ale również leży  

ci na sercu wsparcie rodzin biologicznych będących w kryzysie możesz bardzo dobrze 

sprawdzić się jako rodzic zastępczy.  

 

3. Jeżeli jesteś osobą, która ma przeświadczenie, że nie jesteś w stanie pomóc wszystkim 

dzieciom, pamiętaj, że wystarczy, że pomożesz jednemu dziecku, a w rzeczywistości 

pomożesz kolejnym pokoleniom. Pokażesz  dzieciom i młodzieży jak być stabilną, kochającą 

rodziną. To co zainwestujesz w opiekę nad powierzonymi Twojej opiece dziećmi będą 

one  miały szansę wykorzystać to w swoim dorosłym życiu. 

 

4. Decydując się na bycie rodziną zastępczą otwierasz się na nowe wyzwania, jako rodzic 

zastępczy uczysz się, doświadczasz, zaczynasz dostrzegać to co się dzieje  poza Twoim 

najbliższym otoczeniem.  

 

5. Wiedz, że każde dziecko niezależnie od wieku potrzebuje pomocy i wsparcia osób dorosłych. 

Jeżeli środowisko rodzinne nie jest w stanie mu tego zapewnić i zostaje od niego 

odseparowany, to istotne jest, aby mógł przebywać z rodzeństwem, dlatego tak ważne jest 

żeby być gotowym na przyjęcie większej ilości dzieci.  

 

6. Jeśli jesteś przekonany, że wychowanie dziecka w placówce pozbawia go ciepła, bliskości 

oraz poczucia przynależności to pamiętaj, że tylko możliwość znalezienia kandydatów  

na rodzinę zastępczą uchroni dzieci od życia w instytucji.  

 

7. Pamiętaj, że każde dziecko potrzebuje kogoś bliskiego. Tym bliskim możesz być właśnie 

TY!!!!! 

 

Nie bądź obojętny na los dzieci!!!  

Zgłoś się do Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rudzie Śląskiej !!! 

 


