
INFORMATOR
DLA RODZICÓW, KTÓRZY Z RÓŻNYCH PRZYCZYN LOSOWYCH 

ZNALEŹLI SIĘ W KRYZYSIE I ZASTANAWIAJĄ SIĘ CZY PODOŁAJĄ 
WYCHOWANIU WŁASNEGO DZIECKA

JESTEŚ W CIĄŻY LUB WŁAŚNIE URODZIŁAŚ DZIECKO? 

CZUJESZ, ŻE W TWOJEJ SYTUACJI TRUDNO BĘDZIE CI SPROSTAĆ RODZICIELSKIM 

OBOWIĄZKOM?

ZASTANAWIASZ SIĘ, CO BĘDZIE NAJLEPSZE DLA TWOJEGO DZIECKA?

NIE WIESZ CO ZROBIĆ, GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA?
   

… NIE JESTEŚ SAMA, MOŻEMY CI POMÓC.
                                                                   ZGŁOŚ SIĘ PO PORADĘ!



Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek 
Adopcyjny w Warszawie wraz z pięcioma Oddziałami Zamiejscowymi  
w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach od lat pomaga 
kobietom/rodzicom, którzy z różnych przyczyn losowych znaleźli się w kryzysie  
i zastanawiają się czy podołają wychowaniu własnego dziecka.

W Ośrodku lub jednym z pięciu Oddziałów Zamiejscowych uzyskasz 
wsparcie oraz pomoc, która pozwoli Ci w podjęciu świadomej  
i odpowiedzialnej decyzji, co do dalszych losów Twojego dziecka. Możesz się do 
nas zgłosić będąc jeszcze w ciąży lub po urodzeniu dziecka.

Wizyta w Ośrodku lub jednym z pięciu Oddziałów nie wiąże się dla ciebie  
z żadnymi konsekwencjami.

• na pierwszym spotkaniu nie musisz podawać swoich danych
• o twojej wizycie nie poinformujemy twoich bliskich
• nie informujemy innych instytucji o tym, że nas odwiedziłaś
• treść rozmowy, w której weźmiesz udział pozostanie między tobą  

a psychologiem/pedagogiem, z którym będziesz rozmawiała
• jakiekolwiek ustalenia nie będą dla ciebie wiążące, zawsze możesz zmienić zdanie.

NASZA POMOC 
I PORADY SĄ BEZPŁATNE
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Na co możesz u nas liczyć!

• na rozmowę w przyjaznej atmosferze 
• na dyskrecję 
• na pomoc psychologiczną na każdym etapie współpracy z nami
• na uzyskanie informacji dotyczących twoich praw i co musisz zrobić, aby 

usankcjonować prawnie swoją decyzję, która da szansę na znalezienie 
nowej rodziny dla twojego dziecka

• na uzyskanie informacji co stanie się z twoim dzieckiem jak ty podejmiesz 
decyzję o wyrażeniu zgody na adopcję twojego dziecka

• na pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do sądu
• na towarzyszenie pracownika Ośrodka w trakcie etapu sądowego 
• na wsparcie po zakończeniu postępowania sądowego

Pamiętaj!

• twoje stanowisko wyrażone w Ośrodku Adopcyjnym jest wstępną decyzją
• zgodę na adopcję twojego dziecka wyrażasz najwcześniej po 6 tygodniach 

od urodzenia dziecka i tylko w obecności sędziego
• deklaracje składane w szpitalu, w Ośrodku czy innym miejscu nie mają 

mocy prawnej
• swoją decyzję o wyrażeniu zgody na adopcję twojego dziecka możesz 

zmienić do czasu rozpoczęcia procedury adopcyjnej
• złożenie przez ciebie oświadczenia o wyrażeniu zgody na adopcję twojego 

dziecka w stosunku do jednego dziecka nie przenosi się automatycznie na 
inne twoje dzieci
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Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa
tel./fax (22) 622 03 70-72, (22) 621 10 75

www.adopcjawarszawa.pl
e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl

1.  Oddział w Ciechanowie
ul. Orylska 3a
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 56 09
e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
2.  Oddział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 717 03 04
e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
3.  Oddział w Radomiu
ul. Mokra 2
26-610 Radom
tel. (48) 331 11 50
e-mail: woa.radom@mcps.com.pl
4.  Oddział w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33
08-110 Siedlce
tel. (25) 644 06 30
e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl
5.  Oddział w Płocku
ul. Kolegialna 19
09-402 Płock
tel. (24) 366 66 71
e-mail: woa.plock@mcps.com.pl

KONTAKT Z NAMI:
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