
INFORMACJE NA TEMAT RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO  

dla dzieci młodszych 

 
Z różnych powodów zdarza się, że dzieci nie mogą mieszkać razem ze swoimi 

rodzicami, ani  nawet tylko z mamą, czy tylko z tatą. Czasem muszą mieszkać z kim 

innym – z osobą dorosłą, która się nimi zaopiekuje i chociaż trochę zastąpi im rodziców.  

Niektóre dzieci mieszkają w rodzinach zastępczych, to znaczy, że przez jakiś czas 

opiekują się nimi inni dorośli niż ich rodzice. Mogą to być babcia i dziadek, ciocia czy 

wujek, czasem nawet ich dorosły brat albo siostra. Mogą to być też osoby spoza rodziny 

dziecka – na przykład sąsiadka, mama kolegi, albo osoba, której dziecko wcale 

wcześniej nie znało. 

Mieszkanie z rodziną zastępczą nie jest pomysłem dziecka, ani nie wynika z jego 

złego zachowania. Po prostu z różnych powodów dzieje się tak, że dziecko nie może 

mieszkać ze swoimi rodzicami: 

- czasem rodzice wyjeżdżają za granicę i długo nie wracają, 

- czasem są chorzy albo nie mogą wystarczająco dobrze zadbać o dziecko, 

- czasem jedno z rodziców umarło albo nie wiadomo gdzie przebywa, 

- czasem rodzice krzywdzą dziecko, 

- czasem są w więzieniu. 

W takich sytuacjach są inni dorośli, których zadaniem jest dbanie o dobro dziecka 

– to sędzia, pracownik socjalny, pedagog szkolny, policjant. Starają się oni zapewnić 

dziecku dobrą opiekę, pomagają jego rodzicom rozwiązać problemy i jeśli trzeba 

szukają dla dziecka rodziny zastępczej. Sędzia postanawia pod czyją opieką będzie 

dziecko i czy jego prawdziwi rodzice będą mogli je odwiedzać. Tak dzieci trafiają do 

rodzin zastępczych – na określony krótki czas lub na stałe. 

 Niektóre dzieci mówią do przybranych rodziców „mamo” i „tato”, inne wolą 

mówić    do nich „ciociu” i „wujku”, albo jeszcze inaczej. Niektóre dzieci nie mówią 

nikomu, że wychowuje je rodzina zastępcza, nie chcą się tłumaczyć albo boją się 

wyśmiania przez inne dzieci. Niektóre dzieci opowiadają o swoich przybranych 

rodzicach i cieszą się, że mają przybranego starszego brata lub siostrę. Czasem jest im 

łatwo żyć razem w zgodzie, a czasem nie, bo każda rodzina jest inna.  

Niestety dla niektórych dzieci nie znajduje się żadna osoba dorosła, która by je 

przyjęła do swojej rodziny – takie dzieci muszą trafić na jakiś czas do domu dziecka.  

 

W naszym konkursie prosimy wszystkie dzieci o wykonanie plakatu, który 

zachęci osoby dorosłe, aby zajęły się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców, np. 

dziećmi, które  są  w domu dziecka.  
 

 

 

Poszukiwaniem nowych rodzin zastępczych zajmuje się Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 37 

77. 
 

 


