
CZY ZAJMUJESZ 
SIĘ DZIECKIEM 
INNEJ OSOBY?

Jeżeli zajmujesz się dzieckiem innej osoby 
(poniżej 16 lub 18 lat w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych) przez 28 dni lub więcej 
nazywa się to prywatną opieką zastępczą. 

Jeśli mieszkasz w Trafford – sprawdź co  
to oznacza dla ciebie.

Oferujemy cenne wsparcie, 
które obejmuje:  
• Porady w uzyskaniu zasiłków 
• Wsparcie i poradnictwo wychowawcze 
• Pomoc w łączeniu rodzin w sytuacjach kryzysowych 

Skontaktuj się z nami
Aby zarejestrować prywatną opiekę zastępczą i 
otrzymać dostęp do wsparcia prosimy o kontakt:
MARAT  
(Multi-Agency Referral and Assessment Team) 
Trafford Town hall 
Talbot Road 
Stretford 
Manchester M32 0TH
E-mail: marat@trafford.gov.uk 
Telefon: 0161 912 5125 



Co to jest prywatna  
opieka zastępcza? 
Prywatna opieka zastępcza ma miejsce kiedy 
dziecko poniżej 16 lat (lub 18 w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych) przez ponad 28 dni mieszka i jest 
pod opieką osoby, która nie jest: 
•  Rodzicem
•  Bliskim krewnym (tj. babcią, dziadkiem, bratem, 

siostrą, wujkiem, ciocią lub przybranym rodzicem)  
•  Osobą posiadającą prawa rodzicielskie do dziecka 
Istnieje wiele powodów prowadzących do prywatnej 
opieki zastępczej, np.: 
•  Dzieci wysyłane do Wielkiej Brytanii w celach 

edukacyjnych lub medycznych przez rodziców 
mieszkających za granicą 

•  Dzieci mieszkające u przyjaciela rodziny ponieważ 
rodzice są w separacji, rozwodzą się lub ze względu 
na kłótnie w domu

•  Młode osoby mieszkające u rodziny swojego 
przyjaciela/swojej przyjaciółki 

•  Dzieci, których rodzice uczą się lub pracują w 
godzinach, które nie pozwalają na oddanie ich pod 
opiekę dzienną czy zajęcia pozalekcyjne 

•  Dzieci lub młode osoby będące na wymianie 
wakacyjnej lub uczęszczające do szkół językowych. 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że są 
prywatnymi opiekunami zastępczymi, gdyż dokonują 
nieformalnych ustaleń z przyjaciółmi. Rodzice i 
opiekunowie mają prawny obowiązek poinformowania 
władz lokalnych o ustaleniach dotyczących prywatnej 
opieki zastępczej.

Dlaczego należy 
poinformować Radę  
miasta Trafford 
Dla bezpieczeństwa dzieci i wsparcia rodzin, 
wszyscy rodzice i prywatni opiekunowie zastępczy 
powinni zgłosić ustalenia dotyczące prywatnej opieki 
zastępczej. Władze lokalne mają obowiązek prawny 
do ochrony dobra dziecka zgodnie z przepisami 
dotyczącymi praw dziecka (The Children Regulations 
2005, Private Arrangements for Fostering).
Osoby będące prywatnymi opiekunami zastępczymi 
powinny jak najszybciej powiadomić nas o wszelkich 
zmianach dotyczących dziecka, np. o zmianie adresu, 
o wprowadzeniu lub wyprowadzeniu się innych 
mieszkańców czy o popełnieniu wykroczenia przez 
osobę mieszkającą z opiekunem.  
Rodzic(e) i dziecko powinni  
być uwzględnieni w  
planach i rozmowach  
dotyczących zmian.  

Jaka jest nasza rola?
Będziemy pracować z dzieckiem, rodzicami  
i prywatnymi opiekunami zastępczymi, aby  
ustalenia były korzystne dla dziecka poprzez:
•  Słuchanie jakie dziecko ma potrzeby 
•  Przydzielenie pracownika socjalnego, który udzieli 

pomocy dziecku i opiekunowi/opiekunom 
•  Pomoc opiekunowi/opiekunom w wypełnieniu 

odpowiednich wniosków o status prywatnego 
opiekuna zastępczego  

•  Pomoc w zapewnieniu dziecku odpowiedniej 
edukacji, zdrowia oraz  potrzeb związanych z 
kulturą, językiem i religią. 

•  Jeżeli ustalenia uznane są za niestosowne, Rada 
podejmie decyzję o działaniach w kierunku ochrony 
dobra dziecka.


