
 

Nasz Pan Jezus nauczał, że „kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje”  

Mt 18, 5). 

Jako środowisko skupione wokół inicjatywy Niezastąpieni wierzymy, że Bóg Ojciec powołuje 

wspólnotę Kościoła do otwierania  ramion i serc przed dziećmi jak przed Nim samym. 

 

„Niezastąpieni: Rodziny Zastępcze”  są odpowiedzią na wezwanie Chrystusa. 

 

Katolickie rodziny zastępcze przyjmujące do swoich domów dzieci, które  nie mogą wychowywać 

się w rodzinach biologicznych, i jednocześnie  nie mogą być adoptowane, troszczą się  

o chrześcijańskie wychowanie i  przekazanie wartości religijnych tym dzieciom. Te rodziny 

odpowiedziały na wezwanie Jezusa.  

 

Wiele dzieci traci dom z różnych przyczyn: uzależnienie rodziców, rażąca bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie. Trafiając do ośrodków, oczekują na powrót do 

domów, który wielokrotnie nigdy nie następuje. Adopcja jest bardzo odległą i trudną do osiągnięcia 

perspektywą, w wielu przypadkach niemożliwą. 

Jako Niezastąpieni  chcemy, aby katolicy, którzy na co dzień żyją wartościami kierującymi ich 

uwagę na pomoc potrzebującym, stworzyli w swoich domach przestrzeń na przyjęcie dzieci, które  

z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych.  

Pragniemy, aby dostały wsparcie, akceptację, uwagę, bezpieczeństwo, zasady i chrześcijańskie wartości. 

Zależy nam, aby poczuły się kochane, dostały fundament, na którym będą mogły zbudować swoją nową 

przyszłość. Jesteśmy przekonani o niezastąpionych wartościach, które płyną z dorastania w rodzinnym 

środowisku. 

Niezastąpieni są wspólną inicjatywą Publicznego Stowarzyszenia Wiernych Apostolski Ruch 

Wiary powołanego na mocy dekretu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Nycza 

 i Fundacji „Edukacja z Wartościami”.  

 



 

Inicjatywa „Niezastąpionych” otrzymała błogosławieństwo Jego Ekscelencji Ksiądz Biskup 

Wiesława Śmigiel, księdza Kardynała. Kazimierza Nycza i  abp. Grzegorza Rysia, którzy wyrazili chęć 

jej wsparcia. 

Abp. Grzegorz Ryś ponad rok temu włączył się w kampanię społeczną „Rodzina Jest Dla Dzieci” 

wspierając ją swoją modlitwą, jak również czynnie włączając się w promowanie rodzicielstwa 

zastępczego wśród kościołów i wiernych w Archidiecezji Łódzkiej.  

 

Pragniemy aby biskupi i księża w diecezjach w całej Polsce włączyli się w inicjatywę 

„Niezastąpieni: Rodziny Zastępcze” - w tym szczególnym roku Św. Józefa i Św. Rodziny ogłoszonego 

przez Papieża Franciszka, aby zanieśli oni do wiernych tą ważną misję jaką jest rodzicielstwo zastępcze.  

W swoim liście Papież Franciszek napisał, że św. Józef „ Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa 

Jezusa”. Był jego ziemskim Ojcem, otoczył go swoją miłością i opieką. Niech Chrześcijanie w których 

tli się powołanie do rodzicielstwa zastępczego wezmą przykład ze św. Józefa i mają odwagę wkroczyć na 

nie łatwą drogę i zostaną „Niezastąpionymi” rodzicami.  

 

Wierzymy, że ludzie słysząc od swoich duszpasterzy tak ważny przekaz o potrzebie powstawania 

nowych rodzin zastępczych, chętniej zdecydują się na rozpoczęcie procesu na rodzinę zastępczą.  

Zaś dzieci które obecnie przebywają w domach dziecka znajdą swój dom i miejsce w którym będą czuć 

się bezpiecznie, 

Pragniemy aby duszpasterze i liderzy świeccy dzielili się jak zostać rodziną zastępczą,  proponowali 

wolontariat dla osób chcących wesprzeć rodziny zastępcze swoim czasem i umiejętnościami ( jako 

psychologowie , terapeuci, psychiatrzy ), zapraszali na swoje spotkania  i rekolekcje  rodziny zastępcze 

aby dzieliły się swoim świadectwem i doświadczeniem.  

 

 

Z serca błogosławimy  

„Niezastąpieni Rodziny Zastępcze” 



 



 

RAPORT O PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Na koniec 2020 r. w pieczy zastępczej przebywało 71,5 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub 

częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 55,5 tys. w pieczy rodzinnej oraz 16,0 tys. w pieczy 

instytucjonalnej. 

 

Piecza zastępcza wynika głównie z racji dysfunkcyjności rodziny biologicznej  

uzależnienie rodziców 41,7%,  

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 28,1%,  

przemoc w rodzinie 3,8%,  

z powodu sieroctwa dotyczy 4% dzieci,  

półsieroctwa - 7,3%,   

pobytu co najmniej jednego z rodziców za granicą w celach zarobkowych  

(tzw. eurosieroctwo) - 2,2% dzieci,  

inne przyczyny łącznie 12,9 % 

 

W końcu 2020 r. rodzinna piecza zastępcza funkcjonowała w formie 

- rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, których było 35 855  

-rodzinnych domów dziecka – 685 placówek.  

 

Wśród rodzin zastępczych 

- rodziny spokrewnione stanowiły 64,6%,  

- rodziny niezawodowe – 29,6%,  

- rodziny zawodowe – 5,8%. 

 

 

 





 

Rodzinna piecza zastępcza  

Funkcję rodziny zastępczej pełniło  

- 19 190 małżeństw  

- 16 665 samotnych osób. 

 

Rodziny które przyjęły  

- jedno dziecko stanowiły 73,0%,  

- dwoje dzieci - 18,0%,  

- troje - 5,4%,  

- czworo i więcej dzieci 3,5%  

wszystkich rodzin zastępczych 

 

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 55 486 dzieci, w tym 4 747 dzieci w rodzinnych domach 

dziecka. Wśród dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 6 195 posiadało orzeczenie o 

niepełnosprawności. Najliczniejszą grupą w rodzinnej pieczy zastępczej stanowiły dzieci w wieku 7–13 

lat (19 354 osoby).  

 

W 2020 r. do rodzinnej pieczy zastępczej po raz pierwszy zostało przyjętych 8 376 dzieci. 

 

Odebranie dziecka rodzinie biologicznej  czy  opiekunom prawnym i umieszczenie go w pieczy 

zastępczej w większości przypadków odbywa  się na podstawie postanowienia sądu. Wyjątkiem są 

sytuacje nadzwyczajne, gdy podejmuje się działania w trybie interwencyjnym, gdy zagrożone jest życie 

lub zdrowie dziecka - wówczas dziecko jest odbierane w trybie natychmiastowym. Dotyczy to środowisk 

patologicznych, przemocowych, z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, dopalacze).  

 

 


