
Plan działań Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie wraz z Oddziałami Zamiejscowymi  
w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach na 2018 rok 

Lp. Nazwa zadania Sposób realizacji Rezultaty*- ilość Realizatorzy/miejsce Termin Realizacji 
1.  Przygotowanie 

kandydatów na rodziców 
adopcyjnych i dobór 
rodziny adopcyjnej 
właściwej ze względu na 
potrzeby dziecka 

a/ przyjmowanie wniosków w sprawie pomocy  
     w przeprowadzeniu procedury adopcyjnej, 
b/ przeprowadzanie rozmów wstępnych z  
     kandydatami na rodziców adopcyjnych, 
c/ przeprowadzanie wywiadów adopcyjnych, 
d/ prowadzenie rozmów biograficznych, 
e/ przeprowadzenie testów psychologicznych, 
f/  prowadzenie szkoleń grupowych w trybie         
     cotygodniowych spotkań w oparciu o        
     program "Bliżej Dziecka" zatwierdzony przez  
     Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej  
     Decyzją Nr 10/2017 RA z  dnia 16 maja 2017 r.,  
g/ dokonywanie zespołowej kwalifikacji  
     kandydatów na rodziców adopcyjnych, 
h/ towarzyszenie przy kontakcie z  dzieckiem, 
i/  pomoc w przygotowaniu wniosku i  
     stosownych dokumentów do sądu, 
j/  prowadzenie nadzoru nad przebiegiem  
     okresu osobistej  styczności na zlecenie sądu, 
k/ udzielanie pomocy psychologiczno –   
     pedagogicznej, 
l/  wsparcie postadopcyjne. 
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zespół Wojewódzkiego  
Ośrodka Adopcyjnego 
w Warszawie oraz 
Oddziały zamiejscowe 

na bieżąco przez cały 
rok 
 
 
 
 
 
- wg harmonogramu 
szkoleń  zał. nr 1 
 
 
 
na bieżąco przez cały 
rok 
 
 

2.  Współpraca                                     
z organizatorami pieczy 
zastępczej  
 

a/ udział w zespołach ds. zasadności    
     wszczęcia poszukiwań kandydatów na  
     rodziców adopcyjnych, 
b/ udział w spotkaniach z rodzinami  
     zastępczymi, których wychowankowie byli    
     omawiani na zespołach ds. zasadności    
     wszczęcia poszukiwań kandydatów na  
     rodziców adopcyjnych, 

600 
 
 

w zależności od 
potrzeb 

 
 
 

wyznaczeni 
pracownicy Ośrodka w 
Warszawie oraz 
Oddziałów 
zamiejscowych 
 
 
 

na bieżąco przez cały 
rok 
 
 
 
 
 
 



c/ pomoc w sporządzaniu diagnozy  
     psychologiczno – pedagogicznej dzieci  
     zgłaszanych do adopcji,  
d/ doradztwo merytoryczne w sprawach  
     związanych z adopcją, 
e/ organizowanie i prowadzenie szkoleń z  
     zakresu problematyki dotyczącej adopcji dla  
     pracowników powiatowych centrów pomocy  
     rodzinie, 
f/ prowadzenie szkoleń grupowych  na prośbę  
    organizatorów pieczy zastępczej w oparciu o        
     program "Bliżej Dziecka" zatwierdzony przez  
     Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej  
     Decyzją Nr 23/2015 RZ z  dnia 15 października  
     2015 r. 

w zależności od 
potrzeb 
 
w zależności od 
potrzeb 
w zależności od 
potrzeb 
              
 
3 grupy - 
w zależności od 
potrzeb 

psycholodzy   i                   
pedagodzy Ośrodka  i 
Oddziałów 
zamiejscowych 
 
 
 
 
 
Oddziały w Radomiu, 
Ostrołęce, Siedlcach 

 
 
 
na bieżąco przez cały 
rok 
 
 
 
 
- wg harmonogramu 
szkoleń  zał. nr 2 
 

3.  Współpraca z placówkami 
opiekuńczo – 
wychowawczymi 
 

a/ udział w posiedzeniach zespołów  ds.  
     okresowej oceny sytuacji dzieci  
     organizowanych przez placówki   
     opiekuńczo – wychowawcze z terenu  
     Mazowsza, 
b/ wsparcie pracowników z placówek  
     opiekuńczo – wychowawczych w zakresie  
     bieżącej  problematyki dzieci. 

450  
 
 
 
 

w zależności od 
potrzeb 

wyznaczeni 
pracownicy  Ośrodka 
w Warszawie oraz 
Oddziałów 
zamiejscowych  

na bieżąco przez cały 
rok 

4.  Prowadzenie 
Wojewódzkiego  Banku 
Danych - WBD 

a/ prowadzenie rejestru dzieci zgłaszanych do  
     WBD, 
 
 
b/ rozpatrywanie spraw zgłoszonych w ramach  
     prowadzenia WBD, 
c/ organizowanie zespołów mających na celu   
     omówienie sytuacji dzieci zgłoszonych do   
     WBD, 
 

według wpływu     
 
 
 

2000 spraw 
 

100 komisji 
 
 
 

- wyznaczony 
pracownik Ośrodka                               
w Warszawie 
 
zespół   Ośrodka  w 
Warszawie 
- upoważniony przez   
 dyrektora WOA  
pracownik,  
uczestnicy  - Zespół          

na bieżąco przez cały 
rok zgodnie z 
terminami 
określonymi w art. 
164 ustawy z dnia               
9 czerwca 2011 r.              
o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy 
zastępczej 



 
 
 
 
c/ rozsyłanie informacji o dzieciach zgłoszonych  
     do WBD. 

 
 
 
 

420 

Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego                         
w Warszawie 
 
- wyznaczony 
pracownik Ośrodka  
w Warszawie 

5.  Prowadzenie Centralnego 
Banku Danych - CBD 

a/ prowadzenie rejestru dzieci zgłaszanych do  
     CBD, 
 
 
b/ rozpatrywanie spraw zgłoszonych w ramach   
     prowadzenia  CBD, 
 
c/ organizowanie zespołów mających na celu  
     kwalifikację dzieci do  adopcji  
     międzynarodowych. 
 

na bieżąco 
 
 
 

900 spraw 
 
 

50 komisji 
 
 

 

- wyznaczony    
  pracownik Ośrodka w  
  Warszawie  
 
- zespół  Ośrodka       
    w Warszawie 
 
- upoważniony przez   
  dyrektora WOA  
  pracownik, 

na bieżąco przez cały 
rok zgodnie                         
z terminami 
określonymi w art. 
164 ustawy z dnia           
9 czerwca 2011 r.            
o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy 
zastępczej 

6.  Zapewnienie pomocy 
psychologicznej kobietom 
w ciąży oraz pacjentkom 
oddziałów ginekologiczno 
– położniczych, które 
sygnalizują zamiar 
pozostawienia dziecka 
bezpośrednio po 
urodzeniu  

a/ współpraca z oddziałami ginekologiczno –  
     położniczymi, 
 
b/ porady i rozmowy z kobietami w ciąży  
     sygnalizującymi zamiar oddania dziecka do   
     adopcji. 
 

w zależności od 
potrzeb 

zespół  Ośrodka  w 
Warszawie oraz 
Oddziały zamiejscowe  
 
 

na bieżąco przez cały 
rok 
 
 
 
 

7.  Koordynowanie pracy 
Oddziałów WOA                               
i udzielanie wsparcia 
merytorycznego 

a/ doradztwo merytoryczne dla 
     pracowników Oddziałów, 
 
b/ spotkania w Ośrodku dla Oddziałów,  
 
c/ spotkania w  poszczególnych Oddziałach w  

w zależności od 
potrzeb 

 
3 
 

5 

Dyrektor Ośrodka                  
i wyznaczeni 
pracownicy 
 
 
 

na bieżąco przez cały 
rok 
 
 
 
 



     ramach wsparcia i nadzoru merytorycznego, 
 
d/ wewnętrzne szkolenia dla kadry Ośrodka. 

 
 

3 

 
 
kadra Ośrodka lub  
specjaliści zewnętrzni 

 
 
II – XII 2018 
 

8.  Program wspierania więzi: 
- pomoc w odnalezieniu   
  rodziców  
  biologicznych dorosłych  
  adoptowanych dzieci 
- pomoc w odnalezieniu  
  adoptowanego  
  rodzeństwa 
- pomoc i wsparcie  
  podczas spotkań   
  z odnalezioną rodziną  
  biologiczną 

a/ rozmowy wspierające na terenie ośrodka, 
b/ wymiana informacji w ramach współpracy z  
     USC, sądami, placówkami opiekuńczo  -  
     wychowawczymi, innymi ośrodkami  
     adopcyjnymi,  ośrodkami pomocy społecznej  
     oraz zagranicznymi organizacjami  
     adopcyjnymi, 
c/ towarzyszenie w spotkaniach na prośbę osób  
     zainteresowanych. 

w zależności od 
potrzeb 
 
 

zespół  Ośrodka w 
Warszawie oraz 
Oddziały zamiejscowe  

na bieżąco przez cały 
rok 

9.    Dodatkowe usługi 
świadczone przez Ośrodek 
dla kandydatów na 
rodziców adopcyjnych 

a/ warsztaty dla kandydatów na rodziców  
     adopcyjnych,  
 
 
 
b/ warsztaty edukacyjne z elementami grupy  
     wsparcia dla rodzin oczekujących na  
     przysposobienie, 
 
c/ spotkanie kandydatów oczekujących na  
      propozycję dziecka ze  specjalistami   
      zewnętrznymi. 

 działania –     
  cykliczne 

 
 
 

działania – 
cykliczne  
 
 
2 działania 

zespół  Ośrodka w 
Warszawie oraz 
Oddział w Radomiu, 
Siedlcach, Płocku 
 
zespół  Ośrodka w 
Warszawie oraz 
Oddział w Siedlcach  
 
zespół  Ośrodka w 
Warszawie 

na bieżąco cały rok 
 
 
 
 
przez cały rok 
 
 
 
II półrocze 2018 

10.  Działalność edukacyjna 
Ośrodka  

a/ spotkania z lokalnymi partnerami –  
     kuratorzy, pielęgniarki, pracownicy ośrodków   
     pomocy społecznej, powiatowych centrów  
     pomocy rodzinie, 
b/  spotkania ze studentami,  młodzieżą szkół    

w zależności od 
potrzeb 

 
 

działanie -  

wszystkie Oddziały 
Ośrodka 
 
 
Warszawa, Ostrołęka,                                

na bieżąco cały rok 
 
 
 
II - IV kw.  2018 



      ponadgimnazjalnych,   
 
 c/ szkolenia dla lokalnych partnerów  z zakresu   
     tematyki adopcyjnej, pomocy kobietom w  
     ciąży , 
 
- „Macierzyństwo bez alkoholu”-  FAS –szkolenie 
   dla koordynatorów pieczy zastępczej,  
   asystentów rodzin z terenu pow.      
   nowodworskiego i przasnyskiego, 
 
- konferencja: „Dziecko krzywdzone     
  rozpoznanie i wieloaspektowa pomoc”- 
  „Alkohol jako pierwszy krzywdziciel –    
   syndrom FAS i jego konsekwencje  
   rozwojowe w aspekcie przysposobienia i  
   rodzicielstwa zastępczego”, 
 
- szkolenie dla kadry pedagogicznej szkół        
   ponadgimnazjalnych   „Będę mamą…”- 
   aspekty prawne, psychologiczne i socjalne   
   niechcianej ciąży, 
 
-szkolenie dla kadry pedagogicznej szkół – 
  zrozumieć dziecko adopcyjne, 
 
- inne spotkania. 

cykliczne 
  

 
 
    

2   
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
w zależności od 
potrzeb 

Ciechanów, Radom, 
Siedlce 
 
 
 
Ciechanów 
 
 
 
 
Siedlce 
 
 
 
 
 
 
 
Siedlce 
 
 
 
 
Warszawa 
 
 
wszystkie Oddziały 
Ośrodka 

 
 
 
 
 
luty – marzec 2018 
 
 
 
 
I kw. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
I półrocze 2018 
 
 
 
 
I półrocze 
 
 
na bieżąco cały rok 
 

11.  Grupy wsparcia i 
poradnictwo dla rodzin 
adopcyjnych  

a/ inicjowanie grup wsparcia dla istniejących    
     rodzin adopcyjnych  oraz kandydatów na    
     rodziców adopcyjnych prowadzone w formie 
    - warsztatów 
    - rozmów 

w zależności od 
potrzeb 

 
 
 

wszystkie Oddziały 
Ośrodka 
 
 
 

na bieżąco cały rok 
 
 
 
 



    - wymiany doświadczeń, spostrzeżeń między  
      rodzinami, 
 
b/ na wniosek rodziny poradnictwo indywidualne,  
 
 
 
c/ Klub rodzica oczekującego na adopcję, 
 
 
d/ inne spotkania. 

 
 

 
w zależności od 
potrzeb 
 
 
1 działanie –  
   Cykliczne 
 
w zależności od 
potrzeb 

 
 
 
zespół  Ośrodka w 
Warszawie oraz 
Oddziały zamiejscowe  
 
Oddział w Radomiu  
 
 
wszystkie Oddziały 
Ośrodka 

 
 
 
 

12.   Promocja Ośrodka  a/ udział przedstawicieli Ośrodka w lokalnych  
     mediach w programach dotyczących zakresu   
     wykonywanych zadań, artykuły w prasie  
     promujące  idee adopcji, 
b/ udział w spotkaniach w środowisku lokalnym  
     promujących  idee adopcji, 
c/ przygotowanie i  rozpowszechnianie ulotek i    
     poradników  dotyczących usług świadczonych   
     przez   Ośrodek. 

 w zależności od 
potrzeb i 
możliwości 
 
 

wszystkie Oddziały 
Ośrodka  
 
 
 
 

na bieżąco przez  
cały rok   
 
 
 
 
II półrocze 2018 

13.  Inne a/ spotkania rodzin adopcyjnych i kandydatów na  
     rodziców adopcyjnych m.in. - integracyjne,  
     - Wigilijne,   
 
 
b/ włączenie się w organizowanie obchodów  
      - Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,  
     
       -  Światowego dnia Świadomości Autyzmu,  
 
c/ Dzień otwarty w Ośrodku, 

w zależności od 
potrzeb, 
okazjonalnie 

 
 
w zależności od 
potrzeb  
 
1 działanie    

 
1 działanie 
1 działanie 

 wszystkie Oddziały  
 
 
 
 
Warszawa oraz 
wszystkie Oddziały 
 
Ciechanów 
 
Płock 
Ciechanów 

wciągu całego roku  
 
grudzień 2018 
 
 
maj 2018 
 
 
kwiecień 2018 
 
luty 2018 
grudzień 2018 


