
Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ Z TERENU MIASTA CZ ĘSTOCHOWY

 „Masz serce, otwórz do niego drzwi”

 pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

§ 1. 

Organizator Konkursu

Organizatorem  konkursu  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Częstochowie  realizujący projekt
pn.  „Zmieniając  dziś,  projektujesz  lepsze  jutro”  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX  Włączenie społeczne,  Działania  9.1
Aktywna  integracja,  Poddziałania 9.1.6  Programy  aktywnej  integracji  osób  i grup  zagrożonych
wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

§ 2. 

Tematyka Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie utworu literackiego lub plastycznego o temacie:  „Masz serce,
otwórz do niego drzwi”  -  jest  to hasło, które od kilku lat  promuje w Częstochowie ideę  rodzicielstwa
zastępczego.

2.  Interpretacja  tematu jest  dowolna  i  zależna od osoby wykonującej  pracę,  warunkiem jest  jednak,
by praca dotyczyła rodziny i/lub rodzicielstwa zast ępczego.

3. Prace mogą nawiązywać między innymi do: wartości rodziny w kontekście rodziny zastępczej, tęsknoty
za życiem w harmonijnej  i  kochającej  rodzinie,  przeżyć  dziecka w rodzinie biologicznej  lub zastępczej.
Wskazane wyżej interpretacje są jedynie przykładami i  mog ą,  ale nie musz ą,  stanowi ć inspiracj ę dla
autorów prac. 

4. Organizator zachęca uczestników oraz ich opiekunów, by wykonanie dzieła konkursowego poprzedzone
było  zgł ębieniem  wiedzy  na  temat  rodzicielstwa  zast ępczego . Do  karty  zgłoszeniowej  dołączono
informacje  (Załączniki nr 5) dotyczące  pieczy zastępczej. Więcej informacji znajduje się m.in. na stronie
internetowej Organizatora www.mops.czestochowa.pl. 

 

§ 3. 

Cele Konkursu

1.  Celem  konkursu jest  propagowanie  idei  rodzicielstwa  zast ępczego,  działań  na  rzecz  rozwoju
i popularyzacji  ruchu  rodzicielstwa  zastępczego,  zachęcanie  do  tworzenia  rodzinnych  form  opieki  nad
dziećmi; rozpowszechnianie  pozytywnego  wizerunku  rodzin  zastępczych  w  społeczności  lokalnej;
kształtowanie  empatii  wśród  dzieci  poprzez  upowszechnienie  wiedzy  na  temat  zagrożeń  i  problemów
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współczesnych rodzin. 

2.  Konkurs skierowany jest do dzieci,  a także pośrednio do ich opiekunów – poprzez udział w Konkursie,
tym samym pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci, Organizator chce zachęcić do zgł ębienia
tematyki rodzinnej  pieczy  zast ępczej ,  skłonić  do  rozmowy  na  temat  istoty  rodziny,  różnicy  między
rodzicielstwem  zastępczym  i  adopcją  oraz przedstawić  najważniejsze  informacje  dla  kandydatów
do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

3. Celem konkursu jest również dotarcie do szerokiego grona odbiorców z informacją, iż Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Częstochowie nieustannie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci,
które z rożnych względów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych. Poszukiwane są osoby,
chcące ofiarować  bezpieczeństwo i  rodzinny dom, otoczyć  troską oraz podzielić  się  miłością  z  dziećmi
potrzebującymi wsparcia. Rodzina zastępcza jest dla dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry
start  w  dorosłe  życie.  To  właśnie  dzięki  niej,  dziecko  może  zaspokoić  potrzebę  bezpieczeństwa,
przynależności i miłości, uznania i samorealizacji. 

§ 4 

Adresaci Konkursu

1. Konkurs  ma  charakter  międzyszkolny  i  skierowany  jest  do  uczniów  szkół z  terenu  miasta
Częstochowy.

2. Prace można zgłaszać w dwóch odrębnych kategoriach:

a) kategoria plastyczna – skierowana do uczniów szkół podstawowych;

b)  kategoria  literacka  –  skierowana  do  uczniów  szkół  gimnazjalnych  oraz  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych,  którzy  w dniu  zakończenia  Konkursu  tj.  30  kwietnia  2017  r.  nie  ukończą
18 roku życia. 

3. W kategorii plastycznej prace ocenianie będą w dwóch grupach wiekowych:

a) grupa młodsza - uczniowie klas I-III;

b) grupa starsza - uczniowie klas IV-VI.

4. W kategorii literackiej prace będą ocenione w dwóch podkategoriach:

a) podkategoria proza;

b) podkategoria wiersz.

5. W kategorii literackiej, w podkategorii proza prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:

a) grupa młodsza – uczniowie gimnazjum;

b) grupa starsza – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

6. W kategorii literackiej w podkategorii wiersz prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:

a) grupa młodsza –uczniowie gimnazjum;

b) grupa starsza – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

§ 5

Zasady szczegółowe dla kategorii plastycznej

1. Temat prac konkursowych: ”Masz serce, otwórz do niego drzwi”.

2. Interpretacja tematu jest dowolna, natomiast powinna dotykać problematyki związanej z rodziną
i/lub rodzicielstwem zastępczym.

3. W kategorii plastycznej  prace ocenianie będą w dwóch grupach wiekowych:

a) grupa młodsza - uczniowie klas I-III;

b) grupa starsza - uczniowie klas IV-VI.
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4. Szczegółowe wymogi dotyczące prac:

a) format prac A3 (maksymalnie 1 strona);

b) technika wykonania: dowolna forma płaska np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, komiks;

c) dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze;  nie będą dopuszczane prace na szkle;
kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny;

d) na  odwrocie  prace należy trwale opisać  godłem autora  –  tym samym, który wskazano
w karcie zgłoszeniowej;

e) nadesłanych prac prosimy nie rolować, nie oprawiać, nie zaginać;

f) prace  nie  mogą  być  wcześniej  zgłaszane,  publikowane  ani  nagradzane  w  innych
konkursach. 

§ 6.

Zasady szczegółowe dla kategorii literackiej

1. Temat prac konkursowych: ”Masz serce, otwórz do niego drzwi”.

2. Interpretacja tematu jest dowolna, natomiast powinna dotykać problematyki związanej z rodziną
i/lub rodzicielstwem zastępczym.

3. Kategoria  jest  skierowana  do  uczniów  szkół  gimnazjalnych  oraz  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych,  którzy  w dniu zakończenia  Konkursu tj.  30 kwietnia  2017 r.  nie ukończyli
18 roku życia. 

4. W kategorii literackiej prace można nadsyłać w dwóch podkategoriach:

a) podkategoria proza;

b) podkategoria wiersz.

W każdej z podkategorii prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:

a) grupa młodsza – uczniowie gimnazjum;

b) grupa starsza – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

5. Wymogi dotycz ące podkategorii proza:

a) forma pracy: dowolna forma prozatorska;

b) objętość prac: maksymalnie 6 stron A4 tekstu drukowanego;

c) prace  literackie  powinny  być  napisane  komputerowo  (czcionka:  Times  New  Roman,  rozmiar
czcionki: 12; numeracja stron na każdej stronie);

d) prace  należy  na  każdej  ze  stron  trwale  opisać  godłem  autora  –  tym  samym,  który  wskazano
w karcie zgłoszeniowej;

e) prace nie mogą być wcześniej zgłoszone, publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

6. Wymogi dotycz ące podkategorii wiersz:

a) wiersz powinien się zawrzeć na maksymalnie 2 stronach A4

b) prace powinny być napisane komputerowo (czcionka Times New Roman; rozmiar czcionki 12;
numeracja stron na każdej stronie);

c) prace  należy  na  każdej  ze  stron  trwale opisać  godłem  autora – tym  samym,  który  wskazano
w karcie zgłoszeniowej;

d) prace nie mogą być wcześniej zgłoszone, publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 
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§ 7.

Warunki uczestnictwa

1. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

2. Prace nie mogą być wcześniej zgłoszone, publikowane lub nagradzane w innych konkursach.

3. Każdą pracę należy podpisać czytelnie godłem autora, według wymogów dla danej kategorii. 

4. Do pracy należy dołączyć  czytelnie  wypełnioną  kartę  zgłoszeniową  zał.  1  wraz z  załącznikami
nr 2, 3, 4. Prace, do których nie będą dołączone wymagane dokumenty nie będą brane pod uwagę.

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

6. Prace  konkursowe  uczestników  zgłaszają  przedstawiciele  szkół,  do  których  uczęszczają
uczestnicy.

7. Jeden  autor  może  wykonać maksymalnie  jedną  pracę  w  danej  kategorii  z  zastrzeżeniem
iż w kategorii literackiej autor może złożyć po jednej pracy w każdej z podkategorii (proza i wiersz). 

8. Szkoła może przesłać dowolną liczbę prac.

§ 8

Czas trwania Konkursu, sposób i miejsce nadsyłania prac

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.03.2017 r. i trwać będzie do 30.04.2017 r. 

2. Pracę  wykonaną zgodnie  z  regulaminem  wraz  z  Kartą  Uczestnictwa  należy  przesłać
lub  dostarczyć osobiście w terminie do 30 kwietnia 2017 roku, na poniższy adres:

Miejski O środek Pomocy Społecznej w Cz ęstochowie

ul. POW 2

42-217 Częstochowa

(z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Masz serce, otwó rz do niego drzwi” )

3. Liczy się data wpływu pracy do Organizatora.

4. Dokumentacja pracy konkursowej w kategorii literackiej powinna zawierać:

a) uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową tj. zał nr 1 oraz wypełnione i podpisane załączniki nr 2, 3, 4
do regulaminu. 

b)  wydruk tekstu  pracy konkursowej  w  3 egzemplarzach oraz jego zapis w wersji cyfrowej na płycie CD
(prace,  zamiast  płyty  CD,  można  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:
konkurs2017@mops.czestochowa.pl   .   Pliki tekstowe należy zapisać w formacie doc lub odt.)

c) każda strona tekstu powinna być opisana trwale godłem autora zgodnym z danymi z karty zgłoszeniowej.

5. Dokumentacja pracy konkursowej w kategorii plastycznej powinna zawierać:

a) uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową tj. zał nr 1 oraz wypełnione i podpisane załączniki nr 2, 3, 4
do regulaminu;

b)  pracę  plastyczną  –  podpisaną  trwale  na  odwrocie  godłem  autora  zgodnym  z  danymi  z  karty
zgłoszeniowej. 

§ 9

 Ocena i publikacja prac konkursowych

1.  Komisja  powołana  przez  Organizatora dokona  oceny prac  w  wymienionych  kategoriach  przyznając
nagrody.

2.  Wybrane  prace  mogą  zastać  zakwalifikowane  do  zaprezentowania  podczas  plenerowej  wystawy
pokonkursowej, a także do wydruku w publikacji  lub kalendarzu, których celem będzie promocja pieczy
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zastępczej.

3.  Decyzja  Jury  jest  ostateczna  i  nie  podlega  weryfikacji.  Uczestnicy  Konkursu  nie  mają  wglądu
w poszczególne prace konkursowe. 

4. Kryteria brane pod uwagę podczas oceniania:

a) zgodność nadesłanych prac z warunkami Konkursu, tematyka i celem Konkursu;

b) estetyka i technika prac plastycznych;

c) poprawność językowa i stylistyczna prac literackich;

d) oryginalność, twórcze podejście do tematu.

§ 10

 Nagrody

1. Nagrodami dla laureatów w dwóch kategoriach wiekowych są bony podarunkowe o wartości (nominalnej)
odpowiednio: I miejsce 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł.

2. Bony podarunkowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.  

3.  Dodatkowo prace konkursowe mogą zostać  umieszczone w publikacjach lub kalendarzu promującym
pieczę zastępczą, a także zaprezentowane podczas wystawy plenerowej. O tym czy i które prace zostaną
zaprezentowane w opisany w niniejszym punkcie sposób, decyduje wyłącznie Organizator. 

4. Jury zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.

5. O wynikach Konkursu szkoły zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.

6. Rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas konferencji pn. „Moje serce dało Ci dom” organizowanej
przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Częstochowie  oraz  Stowarzyszenie  Pomocy  Dziecku
i  Rodzinie  „DLA RODZINY”  w  maju  2017,  w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miasta  Częstochowy przez  Miejski
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Częstochowie  oraz  Stowarzyszenie  Pomocy  Dziecku  i  Rodzinie
„DLA RODZINY”. O szczegółach Konkursu dotyczących daty, godziny i miejsca wręczenia nagród, szkoły
zostaną poinformowane drogą mailową.

7.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  publikowania  i  reprodukowania  prac  konkursowych  bez
wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

§ 11

Kontakty

Szczegółowe  informacje  nt.  Konkursu  można  uzyskać  pod  numerem  telefonu  034  372  42  17,
e-mail:    konkurs2017@mops.czestochowa.pl  

§ 12

 Postanowienia ko ńcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;

b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac;

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.

2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

3. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
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 Załącznik nr 1

…...........................................................
( pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „MASZ SERCE, OTWÓRZ DO  NIEGO DRZWI”

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

1. Imię i nazwisko Uczestnika  .................................................................................................. 

klasa  .………………………     wiek  …...........................

Godło uczestnika  (prosimy o podanie pseudonimu składającego się z inicjałów tj. pierwszej litery
imienia oraz nazwiska, a także dowolnej nazwy składającej się z co najmniej pięciu liter:

….....................       …......................   -   …......................................................................................
pierwsza litera imienia         pierwsza litera nazwiska                                             dowolna nazwa/pseudonim

2. Kategoria  konkursowa (prosimy o zaznaczenie właściwego kwadratu:

a) kategoria literacka: □ proza  □ wiersz

 podkategoria proza: □ gimnazjum □ szkoła ponadgimnazjalna

podkategoria wiersz: □ gimnazjum □ szkoła ponadgimnazjalna

b) kategoria plastyczna: □ klasy I-III □ klasy IV-IV

3. Imię i nazwisko Nauczyciela , pod kierunkiem, którego powstała praca: 

………………...…………………………..........……nauczany przedmiot: ...………………………………….....

4. Nazwa i adres i Szkoły: 

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

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

e-mail  : ……………………………….…......................
(na ten adres zostaną wysłane wyniki konkursu)

telefon  ………………………………….....................................

            …………………………                                          ...….……………………………… 
     ( podpis rodzica/opiekuna dziecka)                                    ( pieczęć i podpis dyrektora) 

Biuro Projektów
ul. Kilińskiego 13, 42-202 Częstochowa
tel. 34 371 02 82, fax 34 371 02 82 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl

www.mops.czestochowa.pl



Załącznik nr 2
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

  na przetwarzanie i publikacj ę danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka:

…...…………………………………………………………………………....................  *  w  związku  z  jego
udziałem  w Międzyszkolnym  Konkursie pn.  „MASZ  SERCE,  OTWÓRZ  DO  NIEGO  DRZWI”
organizowanym  w  2017  r.  przez Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Częstochowie  we  wszelkich
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym  Konkursie i  jego wynikach.  Wyrażam również  zgodę
na przetwarzanie  przez  Organizatora Konkursu  danych  osobowych  umieszczonych  w  zgłoszeniu,
w zakresie  prowadzenia  i realizacji  Konkursu.  Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadoma/my
dobrowolności  podania  danych  oraz,  że zostałam/em  poinformowana/y  o  prawie  wglądu  do  podanych
danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami)

............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)                    

* imię i nazwisko autora pracy

Załącznik nr 3
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

na udział w Konkursie i rozpowszechnianie nadesłane j pracy

Wyrażam  zgodę  na  udział  .........................................................................................................................*
w Międzyszkolnym  Konkursie  „MASZ SERCE, OTWÓRZ DO NIEGO DRZWI”  organizowanym  w 2017 r.
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Częstochowie. Oświadczam, że  nadesłana praca została
stworzona wyłącznie  przez  autora  wymienionego  w  zgłoszeniu,  w  żadnej  części  nie  narusza  praw
autorskich osób trzecich i była nieprzedstawiana wcześniej w innych konkursach. Przekazuję  nieodpłatnie
Organizatorom  Konkursu  prawa  autorskie  do  nadesłanej  pracy  w  celu  wykorzystania  jej  na  wszelkich
polach eksploatacji, m.in.: w zakresie rozpowszechniania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania, także
publicznego udostępniania pracy.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy)              

 * imię i nazwisko autora pracy

Załącznik nr 4
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

o zapoznaniu si ę z regulaminem Konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu  „MASZ SERCE,
OTWÓRZ DO NIEGO DRZWI”  organizowanego  w 2017  r. przez Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej
w Częstochowie oraz akceptuję jego warunki. 

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)
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Załącznik nr 5 

PIECZA ZASTĘPCZA – NA CZYM POLEGA? 

Piecza  zastępcza  jest  sprawowana  w  przypadku,  gdy  rodzice

biologiczni  z różnych względów – najczęściej   nałogów, problemów

z przemocą -  nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania. 

W takim przypadku  w wyniku postanowienia sądu  dziecko  powinno

trafić pod opiekę zapewniającą mu właściwe i bezpieczne warunki. 

CO ZAMIAST RODZINY ZASTĘPCZEJ?  

Dziecko  może trafić  do  pieczy  instytucjonalnej,  a  więc  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  potocznie

nazywanej domem dziecka. Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie

niezbędnych potrzeb. 

DLACZEGO ROLA RODZINY ZAST ĘPCZEJ JEST TAK WA ŻNA? 

Żadna, nawet najlepsza placówka, nie zastąpi dziecku domu i rodziny. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie

rodzin zastępczych – a więc rodzin, które zaopiekują się dzieckiem czasowo, w momencie, gdy biologiczna

rodzina nie może się nim zająć, a sytuacja dziecka nie pozwala, by trafiło do adopcji. 

W  rodzinie  zastępczej  dziecko  może  wychowywać  się  w  naturalnych  warunkach,  otoczone  miłością,

rodzinnym ciepłem i  troską.  Rodzina zastępcza zapewnia poczucie  bezpieczeństwa i  wsparcie, jest dla

dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej,  młody

człowiek może zaspokoić  potrzebę  przynależności  i  miłości,  uznania i  samorealizacji.  Pobyt  w rodzinie

zastępczej  znacznie zwiększa szanse, że w przyszłości dziecko założy własną  szczęśliwą  i  prawidłowo

funkcjonującą rodzinę.

WAŻNE! 

• Rodzinna piecza zast ępcza ma charakter czasowy  i jest czym ś innym ni ż adopcja , w ramach

której dziecko jest przysposobione  i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne. 

• Są  różne rodzaje rodzin zast ępczych  i mogą je stworzyć  zarówno krewni dziecka (np. wujostwo,

babcia,  rodzeństwo), ale także osoby  bliskie niespokrewnione  oraz takie, które  nie znały wcze śniej

dziecka ,  a  chcą  w  ten  sposób  realizować  się życiowo,  mają  potrzebę  ofiarowania  miłości  i  wsparcia

dzieciom, które tego potrzebują.). 

• Pobyt  dziecka  w pieczy zast ępczej  zapewnia  czas potrzebny na prac ę  z  rodzin ą  biologiczn ą,

umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do adopcji  dziecka. 

• Rodzina  zast ępcza otrzymuje  pełne  wsparcie:  pomoc pedagogiczną,  psychologiczną  i  prawną,

specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka. 
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UWAGA! POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZAST ĘPCZE!

Dzieci pozbawione opieki i wychowania przez rodzicó w

czekają na szcz ęśliwy i bezpieczny dom!

Może szukamy wła śnie ciebie?
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą stworzyć ludzie, którzy zdecydują się

wychować dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami 
(dziecko może, ale nie musi być spokrewnione czy spowinowacone).

Rodzicem zastępczym może być zarówno osoba pozostająca 
w związku małżeńskim jak i samotna.

Szukamy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła,
i które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce.

Apel kierujemy do osób odważnych i odpowiedzialnych, które podejmą wyzwanie.

 Rodzicom zast ępczym oferowane jest pełne wsparcie!

• pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna

• pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów

• specjalistyczne szkolenia 

• pomoc finansowa na utrzymanie dziecka

Kontakt dla osób zainteresowanych rodzicielstwem za stępczym

   Miejski O środek Pomocy Społecznej

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zast ępczej

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19

www.mops.czestochowa.pl

   Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa

tel. 502 985 101c

www.dlarodziny.com
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