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Czy Twoje dziecko mieszka z inną rodziną?
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Opiekujesz się czyimś dzieckiem
przez 28 dni lub dłużej?
Czy znasz dziecko będące pod opieką
kogoś spoza bliskiej rodziny?
Jeżeli tak, dziecko może być objęte prywatną umową opieki zastępczej.
Prawo stanowi, że należy powiadomić Opiekę Społeczną o wszystkich
prywatnych umowach o opiece zastępczej. W ten sposób będziemy
mogli upewnić się, że dzieci mają odpowiednią opiekę i udzielić
wsparcia opiekunom.
Call Somerset Direct: 0300 123 2224
or email: childrens@somerset.gov.uk
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Czym jest prywatna opieka zastępcza?
Prywatna opieka zastępcza ma miejsce wtedy, gdy dziecko lub młoda
osoba poniżej 16 roku życia lub poniżej 18 w przypadku
niepełnosprawności – mieszka przez 28 dni lub dłużej z kimś, kto nie
jest bliskim krewnym, opiekunem lub osobą posiadającą prawa
rodzicielskie. Bliskim krewnym może być rodzic, ojczym lub macocha,
ciocia, wujek lub dziadkowie.
Ludzie stają się opiekunami zastępczymi z różnych powodów. Mogą
być przyjaciółmi rodziny dziecka. Mogą być kimś, kto jest chętny do
opieki nad nieznanym dzieckiem, na przykład jeśli jest ono na wymianie
lub ma rodziców mieszkających za granicą.
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Jeżeli to Opieka Społeczna zorganizowała taką umowę, lub jeżeli osoba
zajmująca się dzieckiem jest zatwierdzonym opiekunem zastępczym,
to nie jest to prywatna opieka zastępcza.
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Co powinno się zrobić jeśli wie się o
prywatnej umowie opieki zastępczej
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Prawo stanowi, że należy powiadomić Opiekę Społeczną
jeśli wiadomo o umowie prywatnej opieki zastępczej.
Jeżeli myślisz, że sprawujesz prywatną opiekę zastępczą nad dzieckiem
lub wiesz o dziecku objętym taką prywatna opieką zastępczą, nie martw
się, to jest dozwolone. Jednak należy nas powiadomić – mamy prawny
obowiązek upewnić się, że prywatna opieka zastępcza nad dzieckiem
ma miejsce w bezpiecznym i odpowiednim otoczeniu.
Aby zgłosić umowę o prywatnej opiece zastępczej, prosimy o telefon
pod poufny numer Centrum Kontaktów (Contact Centre) 0300 123 2224
lub email na adres childrens@somerset.gov.uk
For general enquiries please email:
PrivateFostering@somerset.gov.uk

