
LISTA DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PRZY PRZYJĘCIU  

KOBIETY W CIĄŻY / MATKI Z DZIEĆMI 

DO DIECEZJALNEGO DOMU MATKI I DZIECKA CARITAS DIECEZJI 

SOSNOWIECKIEJ W SOSNOWCU 

 

 

LISTA DLA INSTYTUCJI KIERUJĄCEJ: 

 Pisemna prośba skierowana przez placówkę kierującą (MOPS, GOPS, OPS itp.) 

 Pisemne oświadczenie o pokrywaniu kosztów (MOPS, GOPS, OPS itp.)  

 Zaświadczenie o ubezpieczeniu (druk RMUA) 

 Dowód osobisty. 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE KOBIECIE W CIĄŻY: 

 Grupa Krwi (aktualnie wykonane badanie, oryginalny wynik z pieczątką i podpisem 

analityka) 

 Karta ciąży / zaświadczenie od ginekologa o ciąży 

 Akt urodzenia w przypadku panny 

 Akt zawarcia małżeństwa w przypadku mężatki 

 Akt zgonu męża w przypadku wdowy (potrzebne do rejestracji dziecka po urodzeniu). 

 

DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO PRZYJĘCIA: 

 Prośba o przyjęcie do placówki na warunkach zawartych w Regulaminie Diecezjalnego 

Domu Matki i Dziecka 

 Oświadczenie o ochronie danych osobowych  

 Oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu 

 Oświadczenie dotyczące wysokości osiąganych dochodów własnych i wyraźnej zgody na 

pobieranie z wszystkich otrzymywanych dochodów kwoty wynikającej z zapisów 

Regulaminu 

 wyników następujących badań lub wykonanie ich w krótkim terminie po przyjęciu do 

Domu: 

a. odczyn WR 

b. prześwietlenie płuc 

c. badanie kału na nosicielstwo 

d. badanie ginekologiczne. 



 

DOKUMENTY, KTÓRE WYPEŁNIA MATKA PO PRZYBYCIU DO PLACÓWKI: 

 po przybyciu do placówki w terminie do 2 tygodni spisywany jest z matką Kontrakt oraz 

Indywidualny Plan Usamodzielniania określający cele, jakie stawia sobie matka na czas 

pobytu w Domu 

 Lista rzeczy osobistych. 

 

UWAGA! 

Do Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu nie są 

przyjmowane osoby chore psychicznie oraz uzależnione od narkotyków czy alkoholu. 

Jeżeli kobieta jest chora psychicznie lub przejawia zaburzenia osobowości (jest po kilkukrotnych 

hospitalizacjach psychiatrycznych, wielokrotnych próbach samobójczych) nie może być przyjęta do 

naszej placówki. Prosimy o skonsultowanie z lekarzem i o opinię, czy może przebywać w takim 

Domu, czy nie zagraża przebywającym tu kobietom w ciąży, niemowlętom i matkom z dziećmi. 

Możliwe jest przyjęcie osób uzależnionych będących wyłącznie po zakończonych programach 

terapii. 

 


