Prywatna opieka zastępcza ma miejsce, jeśli
dziecko mieszka i znajduje się pod opieką
osoby, która nie jest jego rodziną.
Sytuacja taka może mieć miejsce ze względu
na wiele okoliczności, i może występować na
czas określony bądz długoterminowy.
Ma to miejsce na przykład, kiedy rodzice
dziecka są chorzy bądz rodzina przechodzi
trudną sytuacje. Może to rownież mieć miejsce
ze względow praktycznych kiedy rodzice
przebywają za granicą.
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Porozmawiaj z nami
Jeśli opiekujesz się czyimś dzieckiem,
bądz znasz kogos kto jest opiekunem,
skontaktuj się z Wydziałem d/s Dzieci
w Twojej jednostce samorządowej.
Możesz uzyskać wsparcie, jeśli jest taka
potrzeba.
Doświadczeni pracownicy socjalni zdają
sobie sprawę z rożnych i czasami,
skąplikowanych sytuacji prywatnej opieki
zastępczej. Są oni także zaznajomieni
z obowiazującymi przepisami prawa
Children Act 1989, dotyczącymi przepisów
ochrony i dobra dzieci pod opieka.

“Przynioło nam ulge, ze
mogliśmy porozmawiać
otwarcie i dowiedzieć sie,
ze wszystko jest dobrze.”

Jaka pomoc
oferujemy?
Wydział d/s Dzieci posiada doświadczony
personel, który może zaoferować Ci pomoc i
kontakt z Tobą i Twoim dzieckiem.
Pracownik socialny odwiedzi Ciebie i dziecko
w ciągu tygodnia od zgłoszenia, po czym co
sześć tygodni w pierwszym roku wspołpracy,
a następnie co 12 tygodni. Opiekun bądz
dziecko może w każdej chwili skontaktować
się z pracownikiem socjalnym, jeśli ma
jakies pytania.

Kiedy ma miejsce
opieka zastepcza?
Prywatna opieka zastepcza ma miejsce,
jeśli dziecko jest poniżej 16 roku życia (bądz
poniżej 18 roku życia w przypadku dziecka
niepełnosprawnego), i znajdującego się i
mieszkające pod opieką osoby prywatnej.
Opiekunem jest osoba, która nie jest:
- rodzicem dziecka, bądz osobą, która
posiada władze rodzicielską na dzieckiem
- osoba spokrewniona i rodzina, na
przykład: dziadek, ojczym, brat bądz
siostra, ciocia bądz wujek. Pokrewieństwo
może mieć charakter krwi bądz poprzez
zwiazek małżeński.
Opieka zastępcza trwa 27 dni bądz
dłużej.

Pracownik socjalny służy pomocą z zakresu:

“Sue,pracownik
socjalny była
super”

- rozwoju emocjonalnego
- szkolnictwa
- opieki zdrowotnej
- wsparcia finansowego
- odpowiedzialności prawnej

“Sue pomogła mi oraz mamie
Ayesha sporzadzić pisemne
porozumienie, aby wszystko
było legalne i bezpieczne.”

