II. DZIAŁALNOŚĆ MAZOWIECKICH OŚRODKÓW
ADOPCYJNYCH, JAKO PRZYKŁAD STABILNEGO
ŚRODOWISKA RODZINNEGO DLA DZIECKA
1. WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY W WARSZAWIE

W

ojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
wraz z pięcioma Oddziałami Zamiejscowymi
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach od 2012 r., działa w strukturze Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej, które jest jednostką
organizacyjną samorządu województwa mazowieckiego. Doświadczenia zawodowe Ośrodka w pracy
na rzecz systemu wsparcia dziecka i rodziny sięgają
jednak wielu lat wstecz.
Ośrodek jest placówką o charakterze diagnostycznym, konsultacyjnym i szkoleniowym. Naszym nadrzędnym celem jest dbanie o dobro skierowanego
do adopcji dziecka, podejmowanie działań zmierzających do określenia potrzeb małoletniego, wychowującego się z różnych przyczyn kryzysowych poza rodziną biologiczną, zrozumienia jego zachowania oraz
pozyskanie wiedzy o jego dotychczasowej historii życia. Z drugiej strony skupiamy się na jak najefektywniejszym przygotowaniu kandydatów do pełnienia
roli rodziców adopcyjnych i dokonaniu optymalnego
doboru rodziny dla zakwalifikowanego do adopcji

dziecka, które często wskutek odrzucenia i poczucia
straty, traumatycznych doświadczeń oraz deficytów
rozwojowych ma ograniczone zaufanie do dorosłych
i osłabioną zdolność nawiązywania więzi. Tym samym
proces budowania wzajemnej relacji stawia przed rodziną adopcyjną wiele wyzwań i wymaga od opiekunów odpowiednich predyspozycji i przygotowania.
Pracą Ośrodka kieruje dyrektor przy wsparciu kierowników Oddziałów Zamiejscowych. Kadrę Ośrodka stanowią psycholodzy i pedagodzy, wspomagani
pracownikami pomocniczymi do obsługi prowadzonych zadań merytorycznych oraz zatrudnianymi
specjalistami zewnętrznymi min. seksuolog, lekarz
pediatra, terapeuta. W 2017 roku w Ośrodku było
zatrudnionych 41 osób w ramach 34,45 etatów.
Siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mieści się w Warszawie oraz pięciu największych
miastach województwa mazowieckiego Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Nasze
siedziby:

Tabela 2. Kadra Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w 2017 roku z podziałem na Oddziały.
Nazwa stanowiska

Warszawa

Ciechanów

Ostrołęka

Płock

Radom

Siedlce

Dyrektor/Kierownik Oddziału
Psycholog
Pedagog
Pozostali pracownicy
Łącznie

1
5/5*
5/4,25*
4/4*
15/14,25 *

1
2/1*
2/1,5*
1/1*
6/4,5*

1
1/0,25*
2/2*
0
4/3,25*

1
2/1,25*
2/1,5*
0
5/3,75*

1
1/1*
2/2*
0
4/4*

1
2/1,5*
3/2*
1/0,2*
7/4,7*

*Liczba etatów
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Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
tel. (22) 621 10 75, 622 03 70
e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl
Siedziba WOA
Oddział zamiejscowy w Ciechanowie
ul. Orylska 3a
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 56 09
e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.
Siedziba WOA
Oddział zamiejscowy w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 717 03 04
e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
Siedziba WOA
Oddział zamiejscowy w Płocku
ul. Kolegialna 19
09-402 Płock
tel. (24) 366 66 71
e-mail: woa.plock@mcps.com.pl
Siedziba WOA
Oddział zamiejscowy w Radomiu
ul. Mokra 2
26-600 Radom
tel. (48) 331 11 50, (48) 384 60 20
e-mail: woa.radom@mcps.com.pl
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Siedziba WOA
Oddział zamiejscowy w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33
08-110 Siedlce
tel. (25) 644-06-30
e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl

1.1. ZADANIA OŚRODKA
Zadania ośrodka adopcyjnego zostały określone
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Są to:
1. kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka
zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz
gromadzenie aktualnych informacji o stanie
zdrowia dziecka;
2. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
3. dobór rodziny przysposabiającej właściwej
ze względu na potrzeby dziecka;
4. współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu
o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
5. udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
6. gromadzenie i aktualizowanie informacji
o dzieciach, które mogą być przysposobione;
7. przeprowadzanie badań pedagogicznych
i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
8. przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej,
zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia
dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
9. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
10. wspieranie psychologiczno-pedagogiczne
kandydatów do przysposobienia dziecka
oraz osób, które przysposobiły dziecko;
11. organizowanie szkoleń dla kandydatów do
przysposobienia dziecka;

12. wydawanie świadectw ukończenia szkolenia
dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o kandydatach
do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa w art. 586 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm. );
13. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
14. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
15. zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów
ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
16. prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań
Zadania merytoryczne przypisane do realizacji
ośrodkom adopcyjnym realizują w całości wszystkie
Oddziały.
W celu realizacji swoich zadań współpracujemy
z lokalnymi partnerami m.in. z:
1. Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
2. Organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej,
3. Ośrodkami adopcyjnymi,
4. Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
5. Rodzinami zastępczymi,
6. Ośrodkami Pomocy Społecznej,
7. Szpitalami,
8. Sądami,
9. Innymi podmiotami (poradnie, szkoły, organizacje pozarządowe).
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1.2. PROCEDURA ADOPCJI
Działalność ośrodka adopcyjnego powszechnie kojarzy się z prowadzeniem procedury adopcyjnej,
którą można umownie podzielić na dwa aspekty :
 aspekt dotyczący rodziny – kandydatów
na rodziców adopcyjnych;
 aspekt dotyczący dziecka.
Kandydaci zgłaszający się do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego celem przysposobienia
dziecka to w głównej mierze pary małżeńskie, dotknięte problemem bezpłodności. Rodziny deklarują najczęściej chęć przyjęcia dzieci do trzeciego
roku życia. Od kilku lat obserwujemy jednak coraz
większą otwartość kandydatów na przyjęcie dziecka
w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Ponadto mogą zostać poproszeni o złożenie
dodatkowych dokumentów mogących mieć wpływ
na procedurę adopcyjną m.in.:
 opinię z miejsca pracy, w przypadku wykonywania pracy związanej z opieką nad dziećmi,
 zaświadczenie od lekarza specjalisty w przypadku leczenia specjalistycznego,
 zaświadczenie od lekarza specjalisty w przypadku medycznych przyczyn nieposiadania
biologicznego dziecka,
 oświadczenia np. dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Etap diagnostyczny obejmujący:
 „wywiad adopcyjny” przeprowadzany w miejscu zamieszkania rodziny,
 rozmowy biograficzne,

Tabela 3. Dane o kandydatach na rodziny adopcyjne, którzy zgłosili się do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w latach 2013-2017.
Rok
2013
2014
2015
2016
2017

Liczba rodzin zgłaszających gotowość
do przysposobienia
255
253
221
283
217

NA PROCEDURĘ W ODNIESIENIU
DO KANDYDATÓW SKŁADA SIĘ:
Rozmowa wstępna w ośrodku adopcyjnym, w trakcie której kandydaci mają możliwość otrzymania
informacji na temat wymogów stawianych wobec
kandydatów do przysposobienia dziecka, przebiegu procedury kwalifikacyjnej oraz specyfiki potrzeb
dzieci kierowanych do adopcji.
Złożenie przez kandydatów dokumentów,
które są podstawą do dokonania weryfikacji formalnej. Wśród dokumentów, które składają są:
 wniosek określający cel współpracy,
 życiorys, zawierający opis ich życia,
 odpis skrócony aktu małżeństwa,
 informacje o źródłach dochodu (zaświadczenia o zarobkach, oświadczenie o stanie majątkowym),
 zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie
zdrowia,
 zaświadczenie od lekarza psychiatry dotyczące stanu zdrowia psychicznego i braku
przeciwwskazań do adopcji,
 zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej,
 zaświadczenie o niekaralności z Krajowego
Rejestru Sądowego,
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Liczba rodzin przeszkolonych

Liczba adopcji

112
105
83
88
84

177
199
179
178
168

 testy psychologiczne,
 inne działania w zależności od potrzeb
Wstępna ocena przed skierowaniem kandydata
do przysposobienia dziecka na szkolenie Ośrodek
na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz
prowadzonej dotychczas współpracy dokonuje
wstępnej oceny, z uwzględnieniem: kwalifikacji osobistych, motywacji do podjęcia się wychowywania
dziecka, wywiadu adopcyjnego
Szkolenie autorskim programem „Bliżej
Dziecka”, zatwierdzonym decyzją nr 10/2017/RA
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
16.05.2017r., które realizowane jest w formie 10 grupowych spotkań o charakterze wykładowo- warsztatowym, (38 godzin dydaktycznych) z zakresu min.
wspomagania rozwoju dziecka przebywającego
poza środowiskiem rodziny naturalnej, kompensowania opóźnień rozwojowych, aspektów prawnych
adopcji. Na zakończenie, którego każdy uczestnik
otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia.
Kwalifikacja następuje po ukończeniu przez
kandydatów szkolenia w oparciu o całościowy
materiał, zgromadzony podczas współpracy z rodziną. Decyzję odnośnie kwalifikacji kandydatów
do przysposobienia dziecka podejmujemy zespołowo na Komisji ds. Adopcji, która działa odrębnie
w każdym z Oddziałów Ośrodka.

Oczekiwanie na propozycję
dziecka. Czas oczekiwania w znaczBAJKA:
nym stopniu uwarunkowany jest
Dawno, dawno temu, żyła sobie pewna rodzinka, która nie
od otwartości kandydatów na wiek,
miała dzieci. Ich życie było bardzo monotonne i coraz barobciążenia
zdrowotno-rozwojowe
u dziecka, a także możliwości przyjędziej smutne. Brakowało im kogoś, kogo mogli by pokochać.
cia rodzeństwa.
Poszli więc do Pani, która wiedziała jak zaradzić w tej sytuacji.
Często przychodzili do niej, na rozmowę i nowe doświadczePropozycja dziecka i pierwsze
spotkanie. Ośrodek zaprasza kannia. Pewnego dnia zadzwonił telefon, pani powiedziała, że
dydatów do swojej siedziby na spojest chłopczyk który potrzebuje swoich nowych rodziców. Ich
tkanie, w trakcie którego zapoznają
serca zabiły mocniej. Odwiedzali go w Domu Dziecka, gdzie
się z kartą dziecka zawierającą opis
mieszkał.
sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i rozPo kilkunastu wizytach wzięli chłopca do swojego domu.
wojowej małoletniego, jeśli zaakChłopiec był bardzo zaniepokojony i zdenerwowany. Przyszli
ceptują te informacje organizowane
rodzice starali się, aby chłopiec czuł się jak najlepiej. Początki
jest pierwsze spotkanie, które odbyły trudne, ale pokochali go jak własnego syna. Dali mu na imię
bywa się w miejscu pobytu dziecka
w obecności przedstawiciela OśrodPaweł. Nauczył się mówić i chodzić i wielu innych rzeczy.
ka oraz opiekuna prawnego małoletNa jego twarzy pojawił się uśmiech, który z dnia na dzień proniego.
mieniował coraz bardziej. Gdy siadał na kolanach swojej mamy,
Etap sądowy postępowania
zadawał pytanie: „Skąd się wziąłem?”. Wtedy jego mama, opoadopcyjnego. Jeśli kandydaci wyrawiedziała jak zamieszkał razem z nimi. Zrozumiał, że chociaż
żają chęć przysposobienia dziecka,
go nie urodziła to dała miłość, prawdę i wspaniałych rodziców,
a osoby sprawujące aktualną opiekę
którzy pokochali go jak własnego syna.
nad małoletnim uznają, że dziecko
czuje się na tyle bezpiecznie w kontakcie z nowo poznaną rodziną, by
PROCEDURA ADOPCYJNA W ODNIESIENIU
mogło z nią zamieszkać, do właściwego dla sprawy DO DZIECKA:
sądu składany jest wniosek o przysposobienie wraz
z kompletem dokumentów. Przed ostatecznym Aby dziecko mogło zostać zgłoszone i zakwalifirozstrzygnięciem sprawy, sąd wyznacza tzw. okres kowane przez ośrodek adopcyjny do adopcji musi
osobistej styczności, który uprawnia wnioskodaw- na to pozwalać jego sytuacja prawna tzn. rodzice
ców do przejęcia opieki nad dzieckiem. W tym cza- muszą zrzec się swoich praw rodzicielskich, muszą
sie rodzina pozostaje pod nadzorem ośrodka ad- zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy
opcyjnego lub innej instytucji wyznaczonej przez dziecko jest sierotą biologiczną.
Zgłoszenia dziecka do adopcji mogą dokonać
sąd, celem prowadzenia obserwacji powstających
m.in.:
więzi kandydatów z dzieckiem. Po okresie osobistej
styczności sąd wyznacza sprawę, na której decydu organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
je o orzeczeniu adopcji. Po uprawomocnieniu się
 placówka opiekuńczo-wychowawcza, w któPostanowienia sądu kandydaci stają się rodzicami
re przebywa dziecko,
dziecka, dla którego sporządza się nowy akt uro regionalne placówki opiekuńczo-terapeudzenia.
tyczne lub regionalne ośrodki preadopcyjne,
Po zakończeniu procedury adopcyjnej, orze sąd, kurator
czeniu przez sąd adopcji, uprawomocnieniu po podmiot leczniczy,
stanowienia sądu rodzice adopcyjny jak i ich ad oraz inne instytucje i osoby, które powzięły
optowane dziecko nabywają takich samych praw
informacje o dziecku uzasadniające zakwalii obowiązków jak rodzice i dzieci biologiczne
fikowanie dziecka do przysposobienia
od tego momentu ich życie wkracza w nowy codzienny etap, w którym uczą się siebie nawzajem.
Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz
W zależności od wieku dziecka rodzice adopcyj- placówki, w których przebywają dzieci cyklicznie
ni będą zmuszeni zmierzyć się z tematem jawno- zapraszają przedstawiciela ośrodka adopcyjnego
ści adopcji i powiedzieć swemu dziecko skąd się na zespoły do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci
u nich wzięło posłużyć temu może bajka adopcyj- w celu zaznajomienia z sytuacją podopiecznych oraz
ną, którą piszą jeszcze w trakcie spotkań w Ośrodku podjęcia decyzji, co do zasadności zgłoszenia małoAdopcyjnym
letnich do adopcji.

23

Tabela 4. Udział pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego
w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci w latach 2013-2017
Rok

Liczba zespołów

Liczba omawianych
dzieci

2013

430

4790

2014

455

4741

2015

680

5685

2016

706

5064

2017

1517

5589

Ośrodek adopcyjny po zgłoszeniu dziecka
do adopcji gromadzi wymaganą prawem dokumentację m.in.: o stanie zdrowia, rozwoju. Sporządza kartę dziecka. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji zespołowo na Komisji ds. Adopcji podejmuje
decyzję kwalifikującą dziecko do adopcji i dokonuje
doboru do dziecka rodziny.
Kwalifikacja dziecka do adopcji obejmuje m.in.:
 diagnozę psychologiczną dziecka,
 określenie specyficznych potrzeb dziecka,
 ocenę stopnia możliwości nawiązania przez
dziecko więzi emocjonalnych w nowej rodzinie,
 ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka.

1.3. PROWADZENIE BANKÓW DANYCH
O DZIECIACH – WOJEWÓDZKI BANK
DANYCH (WBD) I CENTRALNY BANK
DANYCH (CBD)
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
od 01.01.2012r. prowadzi na terenie województwa
mazowieckiego wojewódzki bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie, zwanego
„WBD”. Jego zadaniem jest:
 gromadzenie i rozesłanie kart wraz z kompletną dokumentacją dzieci zakwalifikowanych do adopcji przez ośrodki z województwa mazowieckiego do 15 ośrodków
prowadzących wojewódzkie banki danych
na terenie innych województw,
 gromadzenie i przekazanie kart wraz z kompletną dokumentacją dzieci zakwalifikowanych do adopcji otrzymanych z 15 ośrodków
prowadzących wojewódzkie banki danych
na terenie innych województw do wszystkich ośrodków adopcyjnych na terenie województwa mazowieckiego.
Przekaz danych ma na celu intensyfikację poszukiwań rodziny adopcyjnej dla danego dziecka na terenie
całego kraju. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie od 01.01.2012r. jako jedyny w Polsce prowadzi
centralny bank danych, zwany „CBD”, o dzieciach ocze-

Tabela 5. Dane dotyczące dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w latach 2013-2017
Rok

Liczba dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego
z podziałem na wiek

RAZEM

Zakwalifikowane

poniżej 1 roku

od 1 roku do 4 lat

od 5 do 9 lat

10 i więcej lat

2013

54

118

186

414

772

x

2014

59

132

163

286

640

x

2015

54

112

133

270

569

x

2016

36

120

166

304

626

x

2017

37

60

137

231

465

103

Tabela 6. Dane dotyczące dzieci adoptowanych za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w latach 2013-2017 wg miejsca pobytu.
Rok

Liczba adoptowanych
dzieci

Pobyt w pieczy
instytucjonalnej

Pobyt w rodzinnej pieczy
zstępczej

Pobyt w rodzinie
biologicznej

2013

204

50

87

67

2014

210

49

90

71

2015

187

42

81

64

2016

188

42

68

78

2017

179

40

66

73
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kujących na przysposobienie, związane ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania
w innym kraju. Zadaniem CBD jest kwalifikacja dzieci
do adopcji związanej ze zmianą dotychczasowego
miejsca zamieszkania dziecka z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym kraju.
Tabela 7. Dane dotyczące zgłoszenia dzieci w ramach prowadzenia przez
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny WBD i CBD w latach 2013-2017.
Rok

WBD

CBD

2013

1557

1209

2014

1274

1001

2015

1217

895

2016

989

759

2017

709

208

1.4. INNE DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO
OŚRODKA ADOPCYJNEGO W WARSZAWIE
I ODDZIAŁÓW ZAMIEJSCOWYCH
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Ośrodek adopcyjny w trakcie całej procedury adopcyjnej jak i po jej zakończeniu udziela kandydatom
jak i rodzinom adopcyjnym wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Tabela 8. Dane dotyczące wsparcia i poradnictwa prowadzonego przez
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w latach 2013-2017
Rok

Wsparcie
postadopcyjne

Poradnictwo
adopcyjne

2013

285

1266

2014

266

1260

2015

411

2669

2016

420

3579

2017

573

3468

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI BIOLOGICZNYMI,
DEKLARUJĄCYMI ZAMIAR PRZEKAZANIA
DZIECKA DO ADOPCJI
Ośrodek oferuje wsparcie dla rodziców biologicznych, którzy rozważają zamiar przekazania swojego
dziecka do adopcji. Są to najczęściej kobiety w ciąży,
lub matki, które dopiero co urodziły dziecko, a które
mają wątpliwości, czy podołają wychowaniu dziecka
z uwagi na trudną sytuację życiową, brak gotowości
do macierzyństwa, czy brak wsparcia ze strony najbliższych w tym ojca dziecka.

Pomoc Ośrodka w tym zakresie jest bezpłatna.
Pierwsza rozmowa może być anonimowa, nie wiąże się z żadną konkretną decyzją. Wspólnie z kobietą koncentrujemy się na przeanalizowaniu zasobów,
umożliwiających pozostawienie dziecka w rodzinie
biologicznej, aspektach prawnych oraz udzieleniu rzetelnej informacji o procesie ewentualnego przekazania dziecka do adopcji, by nieodwracalna w skutkach
prawnych decyzja matki/ojca była głęboko przemyślana. Przedstawiamy rolę Ośrodka w tym zakresie.
Podjęcie decyzji o powierzeniu dziecka do adopcji jest bardzo trudne dla matki, myśli z tym związane wracają do niej nawet po latach. Kobiety boją się
być oceniane, krytykowane, ganione za swoją decyzję.
Ośrodek oferuje z jednej strony możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego w trakcie i po podjęciu decyzji o zrzeczeniu praw rodzicielskich, a z drugiej
strony zachęca kandydatów na rodziców adopcyjnych
do uszanowania osoby biologicznego rodzica dziecka,
które przyjmą na wychowanie. Rodzice piszą przykładowy list do matki biologicznej ich dziecka
LISTY:
Droga Matko mojej Córki,
Nie znam Cię, ale każdego dnia poznając moją córkę, poznaję Ciebie. A że Ty nie możesz cieszyć się nią
na co dzień, to Ci o niej opowiem… Jest piękna –
pewnie po Tobie, mądra i bardzo odważna, to też po
Tobie. Bo cóż może wymagać większej odwagi niż
oddanie własnego dziecka obcym ludziom w nadziei
i z wiarą, że znajdzie dom, w którym będzie mu lepiej.
Nawet nie wiesz droga Mamo ile razy o Tobie myślę…
Wyobrażam sobie spojrzenie pielęgniarek, lekarzy,
innych ludzi, gdy wróciłaś ze szpitala bez brzucha,
ale i bez dziecka. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić co czułaś widząc inne kobiety karmiące i tulące
swoje maleństwa. Wiem, ze byłaś wielokrotnie szykanowana i potępiana za swoja decyzję… Niesłusznie i niesprawiedliwie. Bo jak wielkiej odwagi, jak potężnej miłości wymaga świadome oddanie dziecka,
które nosiłaś pod sercem przez 9 miesięcy? Znacznie
większej niż opiekowanie się nim, karmienie i wstawanie po nocach. Ty tego nie robiłaś, ale zapewne
nie ma dnia, w którym byś nie zastanawiała się,
gdzie twoja córka jest, co robi, czy ktoś ją pokochał
tak bardzo jak Ty…
Nie wiem czy to ukoi Twoje cierpienie, ale chcę żebyś wiedziała, ze robię wszystko co w mojej mocy,
by Twoja, nasza Córka była szczęśliwa, rozwijała się
zdrowo i stawała się najlepszą sobą. I obiecuję Ci,
że opowiem jej o Tobie, twojej odwadze, Twojej miłości, a ona będzie z Ciebie dumna i będzie Cię kochała tak, jak na to zasługujesz.
Rodzice adopcyjni
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GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW
ADOPCYJNYCH I ORAZ DLA KANDYDATÓW
OCZEKUJĄCYCH NA DZIECKO
Po zakończeniu procedury adopcyjnej rodzice wychowujący przysposobione dziecko mają możliwość
skorzystania ze wsparcia indywidualnego lub grupowego Ośrodka. Na terenie ośrodka organizowane
są cykliczne spotkania dla rodziców adopcyjnych,
które dają możliwość wzajemnego dzielenia się doświadczeniami, podnoszenia kompetencji wychowawczych i wzbogacania wiedzy o specyficznych
potrzebach adopcyjnego dziecka oraz sposobach
radzenia sobie z nimi.
Wsparciem grupowym objęci są również kandydaci na rodziców adopcyjnych w trudnym emocjonalnie okresie oczekiwania na propozycję dziecka.
Spotkania wzbogacane są o udział specjalistów min.
z zakresu terapii więzi, seksuologa, doświadczonych
rodzin adopcyjnych i pełnoletnich wychowanków
rodzin adopcyjnych.
SPOTKANIA INTEGRACYJNE DLA RODZICÓW
ADOPCYJNYCH Z DZIEĆMI
W każdym z Oddziałów Ośrodka kilka razy w roku
inicjujemy okolicznościowe spotkania integracyjne
dla rodzin adopcyjnych, których celem jest możliwość podtrzymywania więzi pomiędzy rodzinami,
wspólne spotkania i zabawy.
PUNKTY WSPARCIA DLA DOROSŁYCH DZIECI
ADOPTOWANYCH
Na wniosek pełnoletniej osoby adoptowanej Ośrodek udziela wsparcia w poszukiwaniu jej biologicznych korzeni. Może udostępnić dokumentację adopcyjną lub poinstruować o działaniach pozwalających
ustalić w jaki sposób do niej dotrzeć, wspierać w nawiązaniu kontaktu z rodziną biologiczną adoptowanego, a także uczestniczyć w pierwszym spotkaniu
z członkami rodziny biologicznej. Na każdym etapie
oferuje też wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA
FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PROWADZENIA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA
Obok działalności szkoleniowej ukierunkowanej
na rodzicielstwo adopcyjne, Wojewódzki Ośrodek
Adopcyjny prowadzi szkolenia dla kandydatów
do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, przy
zastosowaniu autorskiego programu szkoleniowego „Bliżej Dziecka”, zatwierdzonego Decyzją nr
23/2015/RZ Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15.10.2015r. Szkoleniem obejmowane są osoby skierowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO- PROMOCYJNA
Ośrodek wraz z Oddziałami Zamiejscowymi prowadzi szeroką działalność mającą na celu promowanie idei adopcji oraz edukację adopcyjną środowiska lokalnego. Służą temu wystąpienia w mediach
ogólnopolskich i lokalnych, rozpowszechnianie ulotek informacyjnych dotyczących Ośrodka. Aktywnie
prowadzona jest strona internetowa oraz Facebook.
W 2017 r. pracownicy Ośrodka zorganizowali szereg spotkań, szkoleń w subregionach dla lokalnych
partnerów min. pracowników PCPR, OPS, sądów,
szkół, szpitali i uczelni wyższych z zakresu tematyki
dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży, zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
oraz zagadnień stricte związanych z adopcją m.in.:
 FAS. Macierzyństwo bez alkoholu – Ciechanów,
 Zrozumieć Autyzm - Ciechanów,
 Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka
z FAS – Radom,
 Neuropsychologiczny portret dziecka z FASD
– Radom,
 Depresja dzieci i młodzieży - z Ciechanów,
 Seminarium Naukowo-Metodyczne - Rola
ośrodków adopcyjnych w systemie wsparcia
dziecka i rodziny – Płock,
 Konferencja „Rodzina na medal”- Ciechanów,
 Zadania ośrodka adopcyjnego oraz wsparcie
kobiet i rodzin zgłaszających zamiar wyrażenia zgody na adopcję dziecka – Siedlce.

1.5. CHARAKTERYSTYKA DZIECI
ZGŁASZANYCH DO ADOPCJI
Podstawowym warunkiem umożliwiającym
wszczęcie poszukiwania rodziny adopcyjnej dla
dziecka jest uregulowanie jego sytuacji prawnej,
które następuje poprzez:
 pozbawienie władzy rodzicielskiej, do którego dochodzi najczęściej, gdy wskutek kryzysu w rodzinie biologicznej i występowania
rażących zaniedbań konieczna jest interwencja służb społecznych i umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej, a prowadzona z rodziną
praca na rzecz powrotu dziecka do domu nie
przynosi efektu. Jest najczęściej występującą formą regulacji sytuacji prawnej małoletnich,
 wyrażenie przez rodzica biologicznego zgody na przysposobienie bez wskazania osoby
przysposabiającej, co najczęściej dotyczy

sytuacji gdy kobiety tuż po porodzie decydują się na pozostawienie dziecka w szpitalu, a następnie składa ostateczną deklarację
w Sądzie, nie wcześniej jednak niż po sześciu
tygodniach od urodzenia dziecka. Najczęściej ma miejsce w przypadku małych dzieci,
 sieroctwo naturalne, gdy rodzice dziecka nie
żyją,
 inne.
Przysposobieniu przyświeca idea, że powinno
być ono dla dobra małoletniego, dlatego dla dziecka z uregulowaną sytuacją prawną Sąd wyznacza
opiekuna prawnego, który powołany jest do reprezentowania małoletniego w ważnych sprawach życiowych, staje się też uczestnikiem postępowania
sądowego w sprawie o przysposobienie. Ponadto,
w przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, wymagane jest wyrażenie przez nie zgody na adopcję.
Dzieci młodsze, o ile pojmują istotę przysposobienia, mogą być wysłuchane w tej kwestii przez Sąd.
Jeśli dziecko nie jest zdolne do wyrażenia swojego
zdania lub uważa się za dziecko przysposabiającego
i nie jest zorientowane o swoim faktycznym pochodzeniu odstępuje się od tej zasady.
Dzieci zgłaszane celem poszukiwania rodziców
adopcyjnych przebywają najczęściej w:
 rodzinnej pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinnych domach
dziecka, rodzinach zastępczych niezawodowych, sporadycznie w rodzinach zastępczych spokrewnionych),
 instytucjonalnej pieczy zastępczej (w rodzinnych domach dziecka zachowujących status
instytucji, placówkach opiekuńczo- wychowawczych),
 interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
gdzie zwykle umieszczane są dzieci, które tuż po urodzeniu zostały pozostawione
przez matki w szpitalu,
 nieliczne w domach pomocy społecznej.
Ośrodek adopcyjny prowadzi regularną współpracę z tymi środowiskami w celu określenia potrzeb zgłaszanych do adopcji dzieci, co umożliwia
dokonanie doboru odpowiedniej rodziny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie dzieci przebywające w środowisku pieczy zastępczej, które mają uregulowaną sytuację prawną,
powinny być zgłoszone do ośrodka adopcyjnego.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie zostają zakwalifikowane do przysposobienia. Po przeanalizowaniu
sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, rozwojowej, wieku dziecka, jego gotowości do adopcji, stanowiska
małoletniego i opiekuna prawnego odnośnie przysposobienia, uwzględniając jednocześnie zdolność

dziecka do nawiązania więzi z rodziną adopcyjną,
ośrodek sporządza tzw. kartę dziecka oraz diagnozę psychologiczno- pedagogiczną, następnie podejmuje decyzję kwalifikacyjną i ustala zasadność
wszczęcia poszukiwania rodziny adopcyjnej.
Dzieci, zgłaszane do ośrodka adopcyjnego pochodzą z rodzin, które borykają się z różnymi problemami w funkcjonowaniu. I choć przyczyny warunkujące fakt, że trafiają do adopcji ewoluują nieco
na przestrzeni lat (zmienił się na przykład odbiór społeczny samotnego macierzyństwa) należą
do nich uzależnienia, niewydolność wychowawcza, brak gotowości do rodzicielstwa, brak wsparcia
ze strony bliskich (w tym również ojca dziecka), upośledzenie umysłowe lub choroby psychiczne rodziców, przemoc, konflikty z prawem, złe warunki materialne i bytowe.
Od wielu lat obserwujemy, że dominującym problemem rodziców naturalnych dzieci zgłaszanych
do adopcji w Polsce jest alkoholizm. Nierzadko, kobiety będące w ciąży nie są w stanie powstrzymać
się od spożywania alkoholu, co powoduje że narażają płód na działanie najbardziej uszkadzającego teratogenu. W rezultacie wiele dzieci, które trafiają do
rodzin adopcyjnych mierzy się z trudnościami wynikającymi ze spektrum płodowego zespołu alkoholowego - FASD. Jego objawy mogą być w różny sposób
nasilone i przejawiać m.in. obniżoną koncentracją
uwagi, nadruchliwością, zaburzoną koordynacją
ruchową, obniżonymi zdolnościami poznawczymi,
dysmorfią twarzoczaszki, problemami zdrowotnymi.
Narażenie dzieci na wpływ środków psychoaktywnych w życiu prenatalnym nie jest jedynym
czynnikiem, który niekorzystnie wpływa na ich rozwój. Matki biologiczne często nie korzystają z wystarczającej opieki medycznej w czasie ciąży, nie
dbają o swój stan zdrowia, są nosicielkami chorób,
źle się odżywiają, nie akceptują dziecka i odrzucają
je emocjonalnie, żyją w warunkach permanentnego
stresu z powodu uzależnień czy agresji partnerów.
Również po narodzinach dzieci często nie są
otoczone wystarczającą opieką, doznają zaniedbywania, ich potrzeby nie są zaspokajane we właściwy
sposób. Są świadkami i ofiarami szeroko rozumianej
przemocy i krzywdzenia, nabywają przekonania, że
otoczenie może być zagrażające, a opiekun nie zawsze udziela pomocy. Tym samym pierwotna więź,
którą dzieci powinny stworzyć z matką, ojcem, stanowiąca przy tym matrycę do budowania innych
satysfakcjonujących relacji w życiu, zostaje zakłócona i prowadzi do wytworzenia nieprawidłowego stylu przywiązania, a w skrajnych przypadkach
do reaktywnych zaburzeń przywiązania - RAD. U dzieci, których potrzeby nie są zaspokajane, zamiast bliskości pojawia się doświadczenie odrzucenia i utraty
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poczucia bezpieczeństwa. Wówczas często dochodzi do zaburzeń autoregulacyjnych w organizmie,
przejawiających się z jednej strony rozdrażnieniem,
niepokojem, agresją, paniką, a z drugiej - spadkiem
aktywności, odrętwieniem, dysocjacją. Dzieci z zaburzonymi mechanizmami regulacyjnymi mogą
wydzielać nadmierną ilość hormonu stresu, inaczej
poruszać się, co wynika z napięcia mięśniowego
i przykurczy, unikać kontaktu wzrokowego, zachowywać nadmierny dystans lub „lepkość emocjonalną”. Żeby przetrwać w skrajnie trudnych warunkach
uczą się „wyłączania różnych funkcji”, po to by mniej
czuć, słyszeć, widzieć. Tak utrwalony sposób radzenia sobie zastosowują w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie w sytuacjach stresujących, również
podczas pobytu w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej, co może stanowić barierę w budowaniu więzi
z nowymi opiekunami.
Niezależnie od tego, jak długo dzieci pozostają
pod opieką rodziców biologicznych i jakiej opieki
doświadczają, moment interwencji służb społecznych, który doprowadza do umieszczenia ich w pieczy zastępczej jest bardzo trudnym doświadczeniem.
W związku z tym dzieci często mierzą się z poczuciem odrzucenia ze strony biologicznych rodziców
lub poczuciem krzywdy, której sprawstwo przypisują instytucjom, które doprowadziły do rozdzielenia
ich z opiekunem naturalnym. Zdarza się również,
że to w sobie, w swoim zachowaniu, upatrują winy,
co niekorzystnie wpływa na ich poczucie własnej
wartości. Ponadto, dość powszechnym jest zjawisko
idealizowania rodzica biologicznego przez dzieci,
które przebywają w rodzinach adopcyjnych czy rodzinach zastępczych, z uwagi na brak możliwości
skonfrontowania wyobrażeń z rzeczywistością.
Doświadczenia zaniedbania, przemocy, nagłej
separacji, częstych zmian opiekunów powodują,
że dziecko staje się nieufne w stosunku do świata
dorosłych, ma negatywny obraz siebie, czuje lęk
przed emocjonalnym zaangażowaniem w obawie
przed odrzuceniem, przejawia chęć kontrolowania swojego otoczenia, tym samym stawia wysoko
poprzeczkę przed rodzicami adopcyjnymi, których podstawowym zadaniem jest wypracowanie
w dziecku przekonania, że może polegać na opiekunach. Z doświadczenia rodziców adopcyjnych,
współpracujących z Ośrodkiem wiemy, że bywa
to niekiedy proces bardzo trudny i długotrwały, stawiający wiele wyzwań i wymagający od nich odpowiednich predyspozycji osobowościowych.
Kandydaci zgłaszający się do Wojewódzkiego
Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie celem przysposobienia dziecka to w głównej mierze pary małżeńskie, dotknięte problemem niemożności posiadania
dzieci biologicznych. W trakcie trwania procedury,
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osoby przygotowujące się do roli rodzica adopcyjnego poznają specyfikę potrzeb dzieci wychowujących się poza rodziną naturalną, nabierają świadomości z jakimi deficytami, problemami mogą się
w przyszłości zmierzyć i w jaki sposób można sobie
z nimi poradzić.
Osoby starające się o adopcję najczęściej deklarują chęć przyjęcia dziecka lub dwuosobowego rodzeństwa do trzeciego roku życia, ale od kilu lat obserwujemy coraz większą akceptację wieku przedszkolnego
i wczesnoszkolnego. Zwykle kandydaci pragną przysposobić dziecko jak najbardziej zdrowe, z potencjałem który w przyszłości umożliwi prowadzenie samodzielnego życia, jednocześnie dostrzegamy coraz
większą otwartość na niektóre dysfunkcje czy ograniczenia. Kandydaci na rodziców częściej, niż jeszcze
kilka lat temu, gotowi są przyjąć dzieci, pochodzące
od upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim rodziców, wciąż jednak obawiają się obciążeń wynikających
z chorób psychicznych, znacznego upośledzenia umysłowego, chorób genetycznych. Rodziny starające się
o adopcję mają trudność z podjęciem decyzji o przejęciu opieki nad dziećmi z pełnoobjawowym zespołem FAS, upośledzonymi umysłowo, molestowanymi
seksualnie, dotkniętymi chorobami genetycznymi
(np. Zespół Downa), niepełnosprawnymi fizycznie.
Brakuje też par otwartych na propozycję wieloosobowego rodzeństwa.
W sytuacji, gdy dla dziecka lub rodzeństwa
zgłoszonego do ośrodka adopcyjnego, nie uda się
wytypować rodziny rozpoznanej i przygotowanej
przez tenże ośrodek, rozszerza się poszukiwania
kandydatów w ustawowo przewidzianym terminie.
Dokumenty dziecka zostają rozesłane do ośrodków
adopcyjnych prowadzących wojewódzkie banki
danych, a za ich pośrednictwem – do ośrodków lokalnych działających na terenie danego województwa. Dzięki temu poszukiwania rodziny dla dziecka
rozprzestrzeniają się na cały kraj, co zwiększa szansę
na adopcję.
Rodzina adopcyjna jest rodziną wyjątkową.
Spotykają się w niej przysposobione dzieci, rodzice
adopcyjni, ale też rodzice naturalni (choć nieobecni fizycznie w systemie rodzinnym), tworząc tzw.
„trójkąt adopcyjny”. Każda z tych osób wnosi bagaż
swoich doświadczeń i w różnym stopniu wzajemnie
wpływa na siebie. Dlatego w rodzicielstwie adopcyjnym bardzo istotna jest otwartość i zrozumienie,
a także szacunek do historii dziecka oraz jego emocji
i wspomnień z tym związanych. Niekiedy może wiązać się to z trudnościami czy rozterkami rodziców
adopcyjnych, dlatego rodziny mają możliwość korzystania ze wsparcia i poradnictwa ośrodka adopcyjnego nie tylko w trakcie procedury, ale również
po zakończonym etapie sądowym.

Adopcja zakłada zerwanie więzi dziecka z rodziną
biologiczną i budowanie szczerej, opartej na zaufaniu relacji z dzieckiem przysposabianym. Wymaga
od nowych opiekunów akceptacji dotychczasowej
historii życia dziecka i poszanowania jego rodziny
pochodzenia. W pracy mającej na celu przygotowanie rodzin do adopcji zachęcamy, by odpowiedzią
na naturalną potrzebę dziecka adoptowanego, które zwykle chce wiedzieć dlaczego nie wychowuje się
z rodzicem biologicznym, była gotowość do podejmowania rozmów z dzieckiem na ten temat.
Dziecko, osiągając pełnoletność, ma prawo
do wglądu do swoich dokumentów w ośrodku adopcyjnym oraz do pozyskania pierwotnego aktu

urodzenia, co jest często początkiem poszukiwań
rodziny biologicznej, ale też budowania własnej tożsamości. Niezwykle ważnym jest, by rodzice adopcyjni towarzyszyli dziecku w tym procesie, udzielali
mu wsparcia.
Rodzicielstwo adopcyjne, jak każde inne jest
zwykle przepełnione radością i troskami. Niewątpliwie jednak stawia ono przed opiekunami i dziećmi
wiele wyzwań, przez co daje tym większe poczucie
spełnienia, jeśli jej zwieńczeniem jest stworzenie
wzajemnie satysfakcjonującej więzi.
Materiał przygotowany przez
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
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