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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

Wprowadzona w 2011 roku Ustawa o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

nałożyła na Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego szereg nowych zadań w zakresie polityki 
rodzinnej. W  ramach zadań własnych było to 
m.in.: opracowywanie programów dotyczących 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
będących integralną częścią strategii rozwoju 
województwa, promowanie nowych rozwiązań 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminne-
go i powiatowego, a także prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i regionalnych 
placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej reali-
zowanych przez samorząd województwa należało organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyj-
nych.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od wielu lat przywiązuje szczególną uwagę do organi-
zowania działań na rzecz wsparcia i pomocy mazowieckim rodzinom. Przede wszystkim kierujemy 
je do najbardziej potrzebujących, głównie rodzin z dziećmi oraz rodzin w których występują różnego 
rodzaju dysfunkcje. Wzmacniamy ich samodzielność, kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, rein-
tegrację, które mają prowadzić do polepszenia ich społecznego funkcjonowania. Naszymi działania-
mi obejmujemy każdego roku coraz większą liczbą odbiorców, także z mniejszych społeczności lokal-
nych, gdzie dostęp do specjalistycznej pomocy może być ograniczony i często występuje problem 
„stygmatyzacji” rodzin z problemami.

Dlatego też zachęcam Państwa do lektury Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej, któ-
ry został w całości poświęcony problematyce dziecka i  rodziny. Znajdziecie w nim Państwo szereg 
informacji o realizacji zadań, które ustawodawca nałożył na województwa samorządowe w zakresie 
polityki rodzinnej.

Jednocześnie składam podziękowanie dla wszystkich osób w  pomocy społecznej, asyście ro-
dzinnej, pieczy zastępczej czy adopcji zaangażowanych w konkretne działania pomocowe dla rodzin 
z terenu Mazowsza. Jestem przekonana, że podejmując się wielu trudnych zadań i wyzwań w tym 
zakresie, nie traktujecie ich Państwo tylko jako realizację wymogów ustawowych, ale staracie się od-
powiedzialnie utrwalać stałe i ważne wartości jakimi są ochrona dziecka i wzmacnianie rodziny.

Życzę przyjemnej lektury!
 
 Elżbieta Lanc

 Członek Zarządu 
 Województwa Mazowieckiego
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Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu pierwszy w  tym roku nu-
mer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium 

Integracji Społecznej, poświęcony w  całości proble-
matyce wspierania dziecka i rodziny. Zgodnie z obo-
wiązującym prawem od roku 2012 w istotny sposób 
zmieniło się w naszym kraju podejście prawne, a co 
za tym idzie sposób zorganizowania kwestii wspie-
rania rodziny z dziećmi, znajdującej się w sytuacjach 
kryzysowych. Samorządy i ich partnerzy realizują za-
dania związane ze wspieraniem rodzin, zwłaszcza tych rodzin w  których istnieje zagrożenie dobra dziecka, 
występują problemy opiekuńczo-wychowawcze, w których ze względu na bezradność rodzicielską niezbędna 
jest ochrona i wsparcie macierzyństwa, wielodzietności lub samotnego rodzicielstwa poprzez poszukiwanie 
alternatywnych form pieczy zastępczej i przysposobienia.

Pierwsza część niniejszego opracowania przedstawia działania Samorządu Województwa Mazowieckiego 
na rzecz mazowieckich rodzin zgodnych z  celami i  zadaniami zawartymi w „Programie Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020”, który jest dokumentem wy-
konawczym do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego”. Zawarto w  nim m.in. informa-
cje o wsparciu Samorządu Województwa udzielanemu corocznie organizacjom pozarządowym działającym 
na rzecz rodzin z dziećmi oraz przykłady „dobrych praktyk” trzeciego sektora w tym obszarze. Druga część Biu-
letynu poświęcona jest informacjom o działalności mazowieckich ośrodków adopcyjnych, które są alternatywą 
dla rodzicielstwa i trwałego bezpiecznego środowiska rodzinnego dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. 
Trzecia część opracowania zawiera wiele ciekawych informacji o unikalnym w skali kraju i  jedynym w woje-
wództwie mazowieckim Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym, przyjmującym noworodki i  niemowlęta 
w nagłych sytuacjach kryzysowych, które są pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców. Interwencyjny 
Ośrodek Preadopcyjny jest prowadzony przez Fundację Rodzin Adopcyjnych na zlecenie Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Życząc Państwu przyjemnej lektury, w imieniu Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej pragnę wy-
razić podziękowanie wszystkim osobom w  gminach i  powiatach naszego województwa za dotychczasowy 
wkład, działania i zaangażowanie w opiece nad dzieckiem i rodziną, i skuteczną realizację procesów adopcyj-
nych i preadopcyjnych. Mam nadzieję, że przedstawiony materiał i dane będą dalszą inspiracją do podejmowa-
nia nowych, lokalnych inicjatyw społecznych oraz pozyskiwania środków fi nansowych na ich realizację.

 Artur Pozorek

 p.o. Dyrektora
                                      Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

WPROWADZENIE
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Samorząd Województwa Mazowieckiego podej-
muje różne działania na rzecz wsparcia rodziny 

m.in. zlecając organizacjom pozarządowym realiza-
cję zadań publicznych w obszarze „Wspieranie rodzi-
ny i systemu pieczy zastępczej”.

Cele i  zadania strategiczne zapisywane zostały 
w  Programie Wspierania Rodziny i  Systemu Pieczy 
Zastępczej w  Województwie Mazowieckim na lata 
2015-2020 stanowiący jeden z dokumentów wyko-
nawczych do Strategii Polityki Społecznej dla Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz corocznie wpisywane 
są w Program współpracy Województwa Mazowiec-
kiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Podstawowym celem działań projektowanych 
w  Programie Wspierania Rodziny i  Systemu Pieczy 
Zastępczej (PWRiSPZ) jest przywrócenie i/lub utrzy-
manie samodzielności rodziny (jako grupy) oraz po-
szczególnych jednostek - jej członków.

KONKURSY WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO KIEROWANE 
DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nadrzędnym celem ogłaszanych od 2016 roku pro-
gramów jest osiągnięcie przez uczestniczące w nich 
rodziny podstawowego poziomu stabilności życio-
wej, która umożliwi im dalsze wychowywanie dzieci, 
zapewni bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój oraz 
dostęp do lokalnych zasobów.

Nabór uczestników do programów najczęściej 
odbywa się poprzez dwie formy:

 rekrutację zewnętrzną – we współpracy 
z  Miejskimi i  Gminnymi Ośrodkami Pomo-
cy Społecznej oraz Powiatowymi Centrami 
Pomocy Rodzinie, różnymi urzędami i placów-
kami publicznymi z terytorium Województwa 

Mazowieckiego, takimi jak: szkoły, sądy, kura-
torzy społeczni, instytucje interwencyjne;

 rekrutację wewnętrzną – osoby/rodziny bę-
dące pod opieką organizacji pozarządowych.

Adresatami zadania są rodziny pełne, wielodzietne, 
rodziny niepełne, osoby samotnie wychowujące dzie-
ci, osoby starające się o odzyskanie dzieci przebywają-
cych w pieczy zastępczej, rodziny w kryzysie, rodziny 
przeżywające trudności związane ze sprawowaniem 
opieki rodzicielskiej, rodziny borykające się z proble-
mami socjalnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi, 
rodziny z ryzykiem odebrania dzieci i umieszczenia ich 
w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a  także 
rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze (spokrewnione, 
niespokrewnione, zawodowe).

W  2016 roku 15 organizacji pozarządowych 
otrzymało dotacje na realizację programów skiero-
wanych do mazowieckich rodzin na łączną kwotę 
500.000,00 zł, w  2017 roku 18 organizacji poza-
rządowych na realizację programów skierowanych 
do rodzin otrzymało dotacje w wysokości 495 874,00 
zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom mazowieckich 
lokalnych społeczności Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego w 2018 roku ogłosił trzy otwarte konkur-
sy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze 
„Wspieranie rodziny i  systemu pieczy zastępczej” 
zwiększając pulę środków i  przeznaczył na te dzia-
łania kwotę dotacji w  wysokości 1 100 000,00 zł 
(milion sto tysięcy złotych), z  czego kwotę 
972 000,00 zł przyznano na dotacje dla organizacji 
pozarządowych wyłonionych w  konkursach, nato-
miast pozostałą kwotę tj. 128 000,00 zł przeznacza 
się na „małe granty”. Są to następujące zadania:

 „Zlecenie realizacji programów profi laktycz-
nych i  specjalistycznych mających na celu 
ochronę dziecka i  wzmocnienie rodzi-
ny, a  także wzrost kompetencji rodziców 
i  opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją 
w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym tak-

I. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO NA RZECZ MAZOWIECKICH 
RODZIN
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Tabela 1. Informacja o udzielonych przez Województwo Mazowieckie dotacjach organizacjom pozarządowym w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w latach 2016-2018”.

Rok Zadania
Liczba organizacji, 
którym przyznano 

dotacje
Kwota dotacji

2016

1. Programy profi laktyczne mające na celu utrzymanie dzieci w rodzinie bez 
ingerencji we władzę rodzicielską,

2. Programy specjalistyczne, mające na celu ochronę interesów dziecka w ro-
dzinie,

3. Programy profi laktyczne, mające na celu wzrost kompetencji rodzin w wy-
chowaniu dzieci, 

4. Programy specjalistyczne, związane bezpośrednio z przywróceniem utra-
conej, ograniczonej lub zawieszonej władzy rodzicielskiej, w  tym reinte-
gracja rodzin 

15 500 000 zł

2017

1. Zlecenie realizacji programów profi laktycznych i specjalistycznych mają-
cych na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kom-
petencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie 
funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych.

18 500 000 zł

2018

1. Zlecenie realizacji programów profi laktycznych i specjalistycznych mają-
cych na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kom-
petencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie 
funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczy.

2.Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i  usług specjalistycznych 
wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

3. Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowaw-
cze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

27 972 000 zł

że skierowanych do rodzin zastępczych” – 
z kwotą dotacji w wysokości 700.000 zł;

 „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinne-
go i usług specjalistycznych wzmacniających 
samodzielność rodzin z  dziećmi” – z  kwotą 
dotacji w wysokości 200.000 zł;

 „Wspieranie realizacji programów podno-
szących umiejętności wychowawcze rodziny 
i  jej zdolności radzenia sobie w  sytuacjach 
kryzysowych” – z kwotą dotacji 72.000 zł.

W  roku 2016 liczba osób, które brały udział 
w zadaniach wyniosła 1828 osób, w tym:

 warsztaty, zajęcia terapeutyczne, zajęcia ze 
specjalistami, praca indywidualna z  rodziną 
– około 1.512 osób – dorosłych i dzieci;

 seminarium w Radomiu – ilość osób: ok. 166 
– patronat Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego;

 konferencja w Sierpcu – ilość osób: ok. 150 – 
prelekcja specjalisty pracy z rodziną.

W roku 2017 liczba osób ogółem biorąca udział 
w zadaniach wyniosła 1952 osoby, w tym:

 warsztaty, zajęcia terapeutyczne, zajęcia ze 
specjalistami, praca grupowa i indywidualna 
z rodziną, treningi umiejętności wychowaw-
czych, szkolenia, mediacje, wykłady, prelek-
cje, poradnictwo psychologiczno-pedago-
giczne, poradnictwo prawne – około 1.680 
osób (dorosłych i dzieci); 

 debata społeczna w  Radomiu – ilość osób: 
ok. 152 – patronat honorowy objął Marszałek 
Województwa Mazowieckiego;

 seminarium w  Gostyninie – ilość osób: 
ok. 48 – prelekcje i wykłady specjalistów pra-
cy z rodziną;

 konkurs plastyczny promujący rodzicielstwo 
zastępcze w Gostyninie – ilość osób/prac: 72.

Specjaliści biorący udział w  realizacji założeń 
programowych to: asystent rodziny, psycholog, pe-
dagog, specjalista do spraw pracy z rodziną, socjote-
rapeuta, terapeuta uzależnień, prawnik, specjalista 
ds. mediacji. Przeprowadzone działania obejmują: 
konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, konsul-
tacje z  prawnikiem, coaching rodzinny i  mediacje, 
warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia 
terapeutyczne dla rodziców i dzieci, warsztaty doty-
czące zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka, 
zespoły do pracy z dzieckiem i rodziną, wyjazdy tera-
peutyczne rodzinne, zajęcia kulturalno-edukacyjne, 
spotkania integracyjne rodzin, konkurs plastyczny 
promujący rodzicielstwo zastępcze, szkolenie z  za-
kresu mediacji rodzinnej, warsztaty dla specjalistów 
i asystentów rodziny, superwizje. 

W roku 2018 w trybie trzech otwartych konku-
rów ofert 27 organizacji pozarządowych z  całego 
Mazowsza otrzymało dotacje na realizację działań 
skierowanych do mazowieckich rodzin z  dziećmi 
w  wysokości 972 000,00 zł. Szacuje się że z  pro-
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gramów skorzysta ponad 3 tysiące osób. Pozosta-
ła kwota w  budżecie województwa w  wysokości 
128 000,00 zł przeznaczona będzie również dla 
organizacji pozarządowych na działania kierowane 
do rodzin w formie „małych grantów”.

W ramach współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi pracownicy Wydziału ds. Wspierania Ro-
dziny i  Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społeczne w Warszawie prowadzą 
doradztwo osobiste i  konsultacje w  zakresie: skła-
dania ofert, wzmacniania merytorycznego w  trak-
cie realizacji zadań, informowania o  zaangażowa-
niu Województwa Mazowieckiego w  wydawanych 
przez organizacje publikacjach, na konferencjach, 
stronach internetowych, jak również w  zakresie 
przygotowania sprawozdań w  części merytorycz-

nej i fi nansowej, monitoringu w zakresie zapotrze-
bowania na działania skierowane do mazowieckich 
rodzin.

Ponadto przeprowadzane są wizytacje w  tere-
nie mające na celu ocenę efektywności, rzetelności 
i  jakości wykonywania zadania, prawidłowości ko-
rzystania ze środków fi nansowych pochodzących 
z  dotacji, jak również weryfi kację prowadzonej do-
kumentacji dotyczącej realizowanego zadania.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych rok-
rocznie potwierdzają celowość ogłaszanych konkur-
sów oraz wskazują na potrzebę kontynuowanie i po-
szerzania programów, ponieważ zadania publiczne 
jak najbardziej odpowiadają potrzebom lokalnych 
środowisk, szczególnie takich gdzie dostępność 
do specjalistów jest ograniczona lub jej brak.

1. KONKURSY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KIEROWANE 
DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

1.1. STOWARZYSZENIE SŁONECZNY DOM 
– RADOM

Zadania publiczne „RODZINA – tu wszystko się za-
czyna” fi nansowane przez Samorząd województwa 
Mazowieckiego, zostało zrealizowane przez Sto-
warzyszenie Słoneczny Dom w  Radomiu w  okresie 
od 28 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 roku 
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Radomiu, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Kozienicach, Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w  Zwoleniu, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lipsku.

Głównym celem zadania było wzmocnienie ro-
dziny poprzez udzielenie pomocy i wsparcia specja-
listycznego dla rodzin biologicznych, adopcyjnych, 
zastępczych, opiekunów dzieci pozostają w  syste-
mie pieczy zastępczej (w obszarze wzrostu kompe-
tencji i  opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją 
w  zakresie funkcji rodzicielskich, kształtowania po-
staw i wartości rodzinnych, propagowania wzorców 
życia rodzinnego i  wskazania prawidłowych umie-
jętności opiekuńczo-wychowawczych) oraz ochrona 
dziecka poprzez udzielenie wsparcia terapeutyczne-
go i profi laktycznego.

Adresatami zadania były dzieci przebywające 
w  różnych formach pieczy zastępczej oraz rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opie-
kuńczo-wychowawcze z  terenu powiatu zwoleń-
skiego, powiatu lipskiego, powiatu kozienickiego 
i miasta Radom.

 PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI I  KOMPETENCJI 
RODZICIELSKICH
Cykl warsztatów, szkoleń przeznaczonych dla 

rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz opiekunów 
dzieci przebywających w  systemie pieczy zastęp-
czej. W  ramach „Pracowni umiejętności i  kompe-
tencji rodzicielskich” zorganizowano 44 godziny 
szkoleń/treningów, w  których udział wzięło łącznie 
90 osób. Zorganizowanie pracowni przyczyniło się 
do zwiększenia kompetencji interpersonalnych, roz-
wiązywania konfl iktów w rodzinie, budowania więzi 
rodzinnych oraz doskonalenia umiejętności opie-
kuńczo-wychowawczych.

Innowacyjnością w pracowni było zorganizowanie 
cyklu treningów skutecznego dziadka zastępczego 
„Jak być babcią, dziadkiem i  jednocześnie mamą 
i  tatą?” Celem treningu było wsparcie opiekunów 
w  ich codziennych kontaktach z  dziećmi, opanowa-
nie umiejętności skutecznego porozumiewania się, 
nauka otwartej komunikacji w  rodzinie, podniesienie 
kompetencji wychowawczych oraz wyposażenie ro-
dziców w  sprawdzone metody pracy wychowawczej 
z dzieckiem. Warsztaty były prowadzone metodami ak-
tywnymi m.in. drama, autorefl eksja, powrót do wspo-
mnień z  dzieciństwa, mini-wykład, burza mózgów, 
ćwiczenia w  parach, trójkach, rysunek. Członkowie 
grupy zastanawiali się nad plusami, minusami swoich 
dzieci, zastanawiali się także co to jest wychowanie, 
oraz jak chcieliby wychować swoje dzieci. W  trakcie 
zajęć uczestnicy poznawali i  rozwijali umiejętności 
wyznaczania granic, zasad. Dzielili się swoim doświad-
czeniem w  wychowywaniu dzieci, a  także troskami 
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i radościami. W podgrupach zastanawiali się nad zbio-
rem zasad, wartości na których przestrzeganiu zależy 
im najbardziej. Dziadkowie zdobywali umiejętności 
rozpoznawania, nazywania i  wyrażania uczuć. Uczyli 
się metody aktywnego słuchania oraz poznawali spo-
soby budowania poczucia własnej wartości u dziecka. 
Za pomocą aktywnych metod powrotu do czasów dzie-
ciństwa analizowali świat wczesnych przeżyć, uczyli się 
postawy akceptacji i zrozumienia dla doświadczanych 
emocji, otwierała się przestrzeń dla nowego podejścia 
do trudnych sytuacji. Uczestnicy warsztatów opanowa-
li konkretne umiejętności wychowawcze, dowiadywali 
się jak zachęcić dziecko do wypełniania obowiązków 
oraz współpracy z opiekunem. Poznali umiejętności ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących bez 
używania przemocy/agresji. Nauczyli się adekwatnie 
chwalić i  doceniać wysiłki dziecka wzmacniając tym 
samym jego samoocenę.

Zorganizowano dwudniowe szkolenie „Post-
traumatyczne zaburzenia rozwojowe u  dzie-
ci i  młodzieży”, w  którym uczestniczyło 25 osób. 
Szkolenie poprowadził krajowy ekspert z  dziedziny 
pracy z dzieckiem po traumie. Szkolenie odbyło się 
w  formie warsztatów profi lowanych i  łączyło w  so-
bie edukację z elementami konsultacji i  superwizji. 
Pozwoliło na wykształcenie praktycznych umiejęt-
ności: w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po 
stresie traumatycznym u  dzieci i  młodzieży w  na-
stępstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastro-
fy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) 
oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (prze-
moc psychiczna i fi zyczna, gwałt, trauma relacyjna). 

Uczestnicy w  części końcowej/podsumowaniu 
wypowiadali się o bardzo pozytywnie o przebytych 
warsztatach, które dały wskazówki do dalszej pracy 
i refl eksji przy pracy z dzieckiem i rodziną.

W  ramach pracowni uczestnicy mogli wziąć 
udział w szkoleniu „FAS jako wrodzony zespół po-
sttraumatyczny”.

Szkolenie poprowadził krajowy ekspert z  dzie-
dziny zaburzeń ze spektrum FASD. Celem szkolenia 
było przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi 
po prenatalnej ekspozycji na alkohol, zwiększenie 
kompetencji i umiejętności ważnych w pracy z dziec-
kiem po doświadczeniu traumy i z FAS. W szkoleniu 
uczestniczyło 25 osób.

Podczas szkolenia omówione zostały mechani-
zmy związane z  bardzo wczesnymi traumami; ich 
wpływ na nadmierne pobudzenie Autonomicznego 
Układu Nerwowego (AUN), które odpowiada za wie-
le niezrozumianych przez otoczenie zachowań typo-
wych dla osób po doświadczeniu traum; zaburzenia 
neurocepcji (wrodzonego mechanizmu oceniające-
go, czy otoczenie jest bezpieczne, czy nie); reakcje dy-
socjacji, zamarcia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki; 

możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z  FAS. 
Uczestnicy dowiedzieli się o  możliwościach AUN 
(autonomicznego układu nerwowego) i  jego roli 
w powrocie do równowagi oraz odbudowy poczucia 
bezpieczeństwa. Uzyskali również wiedzę na temat 
możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z FAS.

Na podstawie wypowiedzi uczestników można 
stwierdzić, że oczekiwania uczestników szkolenia 
zostały spełnione. Uczestnicy byli zainteresowani 
prezentowanymi treściami, uznali przekazywane 
treści za przydatne w przyszłej opiece nad dzieckiem 
w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej, biologicznej. Szkolenie pozwoliło uczest-
niczącym rodzicom/opiekunom lepiej zrozumieć 
trudności dziecka, które doświadczyło zaniedbań 
i urazów psychicznych. Uczestniczące osoby podkre-
śliły istotność poruszanych problemów, oraz potrze-
bę szkolenia w zakresie ocenianej tematyki, wyraziły 
chęć uczestniczenia w kolejnych szkoleniach. 

DEBATA SPOŁECZNA „DZIECI MAJĄ SWOJE 
PRAWA”
Honorowy patronat nad seminarium objął Marsza-

łek Województwa Mazowieckiego, natomiast patronat 
medialny otrzymaliśmy od Radia Plus Radom. W  ra-
mach tego działania łącznie udział wzięło 152 osoby. 

Zorganizowanie powyższego przyczyniło się 
do podjęcia interdyscyplinarnej i  między-powiato-
wej refl eksji nad prawami dziecka w  perspektywie 
rodziny i społeczeństwa oraz wsłuchanie się w to co 
czuje dziecko na temat respektowania jego praw.

 GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI 
„MOC JEST W NAS”
Cykl 8 warsztatów oraz dodatkowych wyjść np. 

do kina, na kręgle. Warsztaty oprócz okresu wakacyj-
nego odbywały się w soboty. W warsztatach uczestni-
czyło łącznie 21 dzieci z rodzin zastępczych. Podczas 
zajęć towarzyszyły nam trzy obszary, które wzajemnie 
się przeplatały podczas prowadzonych spotkań tj.: te-
rapeutyczny, edukacyjny i rozwojowy. Dzieci podczas 
zajęć miały możliwość odreagowywania emocji i na-
pięć powstających na skutek trudnych sytuacji rodzin-
nych. Podczas spotkań dążyliśmy do tworzenie okazji 
do budowanie pozytywnego obrazu siebie, zwiększe-
nia poczucia własnej wartości, zaspokojenia potrzeby 
bycia ważnym oraz odreagowania napięć emocjonal-
nych. Dzieci poprzez wytworzenie atmosfery bezpie-
czeństwa, zaufania i  wsparcia nabywały umiejętno-
ści wyrażania uczuć, rozpoznawanie emocji u  siebie 
i  innych. Uczestnicy ćwiczyli umiejętności konieczne 
do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowa-
nie w kontaktach z  innymi i do panowania nad tymi 
zachowaniami. Wypracowaliśmy również sposoby 
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na radzenia sobie z konfl iktami. Dzięki zajęciom dzieci 
nabyły umiejętności społeczne przydatne w radzeniu 
sobie z  trudnymi sytuacjami. Zorganizowanie grupy 
przyczyniło się do stworzenie dzieciom możliwości 
nawiązywania bliskich relacji z innymi opartych na za-
ufaniu, jak również umożliwienie dzielenia się w bez-
piecznej atmosferze, osobistymi doświadczeniami.

 GRUPA PROFILAKTYCZNA 
„MŁODZI ODKRYWCY”
Cykl pięciu warsztatów dla piętnastoosobowej 

grupy dzieci przebywających w  placówce opiekuń-
czo-wychowawczej. Celem zajęć było, dostarczenie 
wiedzy o  powodach wchodzenia w  uzależnienie, 
uczenie dzieci i młodzieży, umiejętności przeciwsta-
wienia się naciskowi i manipulacji ze strony otocze-
nia, dostarczenie wiedzy i obalanie mitów na temat 
uzależnień, dbałości o  prawidłowy rozwój swojego 
organizmu, nauka umiejętności gospodarowania 
czasem wolnym, postrzeganie siebie i  rozumienie 
swoich uczuć, kształtowanie umiejętności empatycz-
nych, komunikowania się, a także, współpracowania 
i  rozwiązywania konfl iktów. Ważnym elementem 
zajęć była zabawa jako najważniejsza forma pracy 
ekspresji i rozładowania emocji. Dzięki zabawie mło-
dzież potrafi ła wyłączyć się ze sztywnych zachowań, 
doświadczając dobrego humoru, nieskrępowanej 
radości, przyjemności z bycia razem bez zobowiązań 
oraz odprężenia psychicznego i  fi zycznego. Była to 
forma swobodnej ekspresji, umożliwiająca młodzie-
ży uzewnętrznienie swoich przeżyć oraz doświad-
czeń i wiedzy o otaczającym świecie. 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO 
SPECJALISTYCZNE
Przeznaczone było dla wszystkich, którzy po-

trzebowali konsultacji, pomocy, wsparcia. W ramach 
działania odbyło się 40 godzin konsultacji specjali-
stycznych (pedagoga, psychologa, coacha). Z  kon-
sultacji skorzystało 68 osób. Zorgani-
zowane poradnictwo przyczyniło się 
do poprawy jakości życia osób zwra-
cających się o  pomoc, ich rozwoju 
i  optymalizacji poczynań związanych 
z  różnymi aspektami funkcjonowania 
indywidualnego, grupowego, rodzin-
nego, zawodowego. Istotą porad było 
stworzenie warunków uzyskania przez 
osobę potrzebującą możliwości samo-
dzielnego rozwiązywania problemu, 
podjęcia właściwych decyzji i  ich re-
alizacji, a  także unikania w  przyszłości 
działań, które doprowadzą do proble-
matycznej sytuacji życiowej.

Podsumowaniem pracy na rzecz wspierania ro-
dziny i systemu pieczy zastępczej niech będą słowa, 
skierowane przez rodziny zastępcze:

„Stowarzyszenie Słoneczny Dom to praca wspa-
niałych ludzi. Nasze dzieci bardzo chętnie uczestni-
czą w  zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie. 
Program jest tak ułożony, aby dzieci skorzystały z każdej 
możliwej formy terapeutyczno-profi laktycznej. Wyjścia 
do kina, teatru, muzeum uczą dzieci odpowiedniego 
zachowania, umiejętności słuchania i  zapamiętywania 
tego co ważne. Wspaniałe zajęcia grupowe wzmacnia-
ją w  nich chęć rywalizacji, pokonywania własnych sła-
bości, a  także dążenia do postawionych sobie celów. 
Spotkania i wyjazdy dają dzieciom dużo radości i szczę-
ścia. Stowarzyszenie uczy, wspiera w  przygotowaniu 
do startu w lepsze życie to wielkie dzieło, przez wspie-
ranie dzieci i kształtowanie ich umiejętności. Atrakcyjną 
pomocą merytoryczną dla rodzin zastępczych były m.in. 
szkolenia oraz integracja, bo ona jest bardzo ważna.

Dzięki Wam nasze dzieci mogą spełniać swoje 
marzenia. Wasza praca to troska o  dziecko i  rodzinę 
wspaniałe wsparcie i współpraca jest dla nas wielkim 
darem. Dziękujemy, że poświęcając swój czas i swoich 
bliskich pomagacie w kształtowaniu naszych dzieci.”

Zuzanna Z. z dziećmi (Rodzinny Dom Dziecka)

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Słoneczny Dom.
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1.2. POWIŚLAŃSKIE TOWARZYSTWO 
SPOŁECZNE KULIGÓW

 PROGRAM „KONSULTANT RODZINNY” 
W  gminach leżących w  promieniu 50 km 

od Warszawy, narasta problem rozwarstwienia spo-
łecznego, kulturalnego, edukacyjnego. W  ostatnich 
latach osiedla się tam coraz więcej zamożnych ro-
dzin chcących mieszkać w  czystych, zadbanych 
okolicach z dala od problemów wielkomiejskich, nie 
chcących jednak tracić kontaktu z  możliwościami 
jakie daje stolica. Rodziny te związane są zawodo-
wo z Warszawą, tam też chodzą do szkoły ich dzieci, 
tam zaspakajane są ich potrzeby związane z rozryw-
ką i  kulturą. Część dobrze funkcjonujących rodzin 
z tych obszarów, ma podobne aspiracje i styl życia. 
Jednak mieszka też na tych terenach wiele słabo 
sobie radzących rodzin, o  niskim statusie material-
nym, dla których kontakt z nowoprzybyłymi stano-
wi często źródło frustracji i  wzmacnia przekonanie 
o własnym upośledzeniu. Z powodu braku środków, 
umiejętności, wiedzy, członkowie tych rodzin nie 
mają dostępu do możliwości jakie oferuje stolica, 
są też mało aktywni w  miejscu swojego zamiesz-
kania. Nierzadkim problemem jest poczucie niskiej 
wartości i  sprawczości, ale także brak samochodu 
lub prawa jazdy, nieznajomość własnych praw i nie-
umiejętność pozyskiwania informacji. W  szczegól-
nie trudnej sytuacji są rodziny wychowujące dzieci. 
Godzenie życia zawodowego z  rodzinnym jest dla 
nich bardzo trudne, praca najczęściej wiąże się z do-
jazdami do Warszawy i oznacza praktycznie ich stałą 
nieobecność w domu. Z drugiej strony od umiejęt-
ności, świadomości i aspiracji rodziców zależy w du-
żej mierze przyszłość dzieci. Problemem jest też in-
tegracja obu grup ludności, „miejscowi” nieufnie się 
odnoszą do osób, które niedawno się osiedliły w ich 
miejscowościach, mówi się o  nich „warszawiacy” 
i  traktuje jak obcych. Aktywni mieszkańcy powoła-
li lokalne stowarzyszenie, które próbuje poprawiać 
warunki życia przede wszystkim rodzinom z  dzieć-
mi. Dzięki aktywności członków stowarzyszenia, po-
wstały wiejskie place zabaw, biblioteka, drużyna pił-
karska, kluby młodzieżowe, kluby seniora, odbywają 
się festyny z  okazji dnia dziecka, pikniki rodzinne, 
biegi, imprezy plenerowe, raz w  miesiącu odbywa 
się wydawanie żywności dla ubogich rodzin. 

Rodziny słabo sobie radzące rzadko i  mało ko-
rzystają z  nowych możliwości, przygniecione co-
dziennymi problemami i konfl iktami, często nie wie-
dzą nawet o nowych inicjatywach w okolicy. Dzieci 
z  rodzin, z  którymi pracujemy są zaniedbane edu-
kacyjnie i  mają małą wiedzę o  świecie, kompleksy, 
zaniżoną samoocenę oraz wiele problemów emo-
cjonalnych, społecznych i  zdrowotnych. Nigdy nie 

były na koloniach, wycieczkach, poza domem. W ich 
przypadku niezbędna jest pomoc w  rozwiązaniu 
podstawowych problemów blokujących możliwość 
rozwoju. Trudno jednak dotrzeć do nich z pomocą, 
trzeba przebić się przez nieufność i lęk przed oceną 
rodziców. Z  mojego doświadczenia wynika, że jest 
to zdecydowanie trudniejsze niż w mieście.

W mieście sąsiedzi często niewiele o sobie wie-
dzą, łatwo ukryć problemy z  dziećmi czy rodzin-
ne, można szukać pomocy w  różnych instytucjach. 
Na wsi nadal są silne więzi społeczne, ludzie intere-
sują się sobą nawzajem i wiedzą o sobie bardzo dużo. 
Niechęć do ujawniania problemów wynika to z du-
żej nieufności do osób obcych, obaw przed ujawnie-
niem problemów i  plotkami we własnym środowi-
sku. Silne są przekonania mówiące o „praniu brudów 
we własnym domu”. Dzieci też uczone są przez ro-
dziców, żeby nie mówić o tym co dzieje się w domu. 
Rodziny zamożne chętniej zgłaszają się po pomoc 
lub szukają interwencji służb, potrafi ą też same 
znaleźć alternatywne rozwiązania. Rodziny ubogie, 
z  problemem, uzależnienia, przemocy, konfl iktami, 
które żyją w izolacji od społeczności lokalnej, często 
wstydzą się swojej sytuacji, są nieufne, podejrzliwe 
i boją się, wykorzystania, lub negatywnej oceny. Nie 
wierzą w skuteczność pomocy czy możliwość zmia-
ny swojej sytuacji. Czasem szukają rozwiązań mało 
realnych, gdy zgłoszą się po pomoc oczekują rady, 
szybkich spektakularnych zmian spełniających ich 
oczekiwania. Często rozwiązaniem wydaje im się po-
moc fi nansowa innej pomocy nie oczekują. Pomoc 
odbierana jest jako upokorzenie, ponieważ przy 
okazji pomocy wiele osób i instytucji zachowuje się 
protekcjonalnie: ocenia, doradza, narzuca rozwiąza-
nia, zachęca do zmiany itp. Bardzo dużym proble-
mem dla osób pochodzących z małych społeczności 
jest ocena społeczna: zarówno opinia sąsiadów jak 
i  dalszej rodziny. Problemy w  małej miejscowości 
trudno ukryć, chociaż często łatwiej przyjąć pomoc 
fachowców, czy nowych sąsiadów niż „starych” sąsia-
dów i dalekiej rodziny. 

Pomagając skonfl iktowanej rodzinie staramy 
się poznać dalszych członków rodziny by wciągnąć 
ich do pomocy. W  trudnej szczególnie sytuacji są 
dziadkowie: starzy, schorowani, bezradnie patrzący 
na konfl ikty u swoich dzieci, na zaniedbane wnuki, 
na podupadające gospodarki. Czasem ofi arą konfl ik-
tów i  rozgrywek są nienakarmione i  zaniedbywane 
zwierzęta.

Przemoc, nadużywanie alkoholu, zawiadamianie 
policji i  innych służb są często używanymi narzę-
dziami w  rozgrywkach, stosują je zarówno kobiety 
jak i mężczyźni. 

Program był prowadzony na terenach wiejskich 
dwu gmin Dąbrówka i  Radzymin, większość rodzin 
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pochodziła z  gminy Dąbrówka. Rodziny kierowane 
były przez lekarza rodzinnego, który od prawie 50 lat 
pracował na tym terenie, przez pracowników Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalne stowa-
rzyszenie zajmujące się dystrybucją żywności wśród 
potrzebujących.

Do projektu kierowano rodziny z  poważnymi 
problemami, gdzie konfl ikty nabrzmiały, na porząd-
ku dziennym była przemoc lub poważne proble-
my z  dziećmi. Prawie zawsze źródłem były relacje 
pomiędzy rodzicami, decydującą rolę miał tu brak 
gotowości i  umiejętności porozumienia się oraz 
brak zaufania do partnera, także destrukcyjne wzor-
ce funkcjonowania w  rodzinie często wyniesione 
z domu. W rodzinach pochodzenia były bardzo po-
dobne problemy jak w ich rodzinach, te same sposo-
by rozwiązywania konfl iktów, podobne zachowania, 
destrukcyjne sposoby radzenia sobie, podobne rela-
cje z dziećmi.

Z  obserwacji wyniesionych z  kontaktów z  ro-
dzinami wynika, że wielu młodych ludzi, zakładając 
swoje rodziny kieruje się raczej marzeniami niż re-
aliami. Wolą wierzyć, że jakoś to będzie niż wziąć 
odpowiedzialność za stopniowe budowanie realnej 
wspólnoty. Często unikają konfrontacji z  rzeczy-
wistością i  trudne problemy odsuwają na później. 
Nie potrafi ą rozpoznawać swoich uczuć a  tym bar-
dziej otwarcie rozmawiać o nich ze swoim partnerem, 
nie są przygotowani do rozwiązywania problemów. 
Początkowo przez obie strony akceptowany jest tra-
dycyjny podział ról. Kobieta deklaruje chęć zajmowa-
nia się domem i  wychowywania dzieci, mężczyzna 
oferuje ciężka pracę i  dbanie o  dobrobyt rodziny. 
Po kilku latach, wzajemnych rozczarowaniach, na-
stępują zmiany w  oczekiwaniach. Kobiety szukają 
większej samodzielności i  niezależności, mężczyź-
ni chcieliby utrzymać tradycyjny podział ról, często 
są w  swoich przekonaniach sztywni, mało otwarci 
na zmiany, przywiązani do tego jak było. Kobiety 
po odchowaniu dzieci coraz częściej podejmują pra-
cę poza domem, szukają nowych kontaktów, chcą 
się wyrwać z domu. Zaczynają pracować, mają swoje 
pieniądze, zdobywają prawo jazdy, kupują samochód 
i  stają się niezależne. Mężczyźni nadal przywiązani 
do roli głowy rodziny, chcą decydować o wszystkim, 
mają żal o samodzielność partnerek, boją się rozpadu 
rodziny, stają się zaborczy zazdrośni, zaczynają ucie-
kać od konfl iktów i poczucia bezradności w alkohol. 
Większość problemów rodzinnych związanych z prze-
mocą w rodzinie jest powiązana z nadużywaniem al-
koholu, często piją zarówno mężczyźni jak i kobiety. 
Kobiety też często stosują przemoc fi zyczną, choć 
rzadko jest ona zgłaszana. 

W rozwiązaniu tego problemu nie pomoże sama 
interwencja policji, czy założenie Niebieskiej Karty. 

Zmiana jest możliwa jedynie poprzez intensywne, 
długofalowe wsparcie, które obejmuje wszystkich 
członków rodziny. Poważnym problemem na tere-
nach wiejskich pozostaje trudność w dostępie do fa-
chowej pomocy. Ośrodki pomocy oferują wsparcie 
psychologów, jednak konsultacje są rzadko i trzeba 
na nie dojechać. Dużym wsparciem mogą być asy-
stenci rodzinni, jednak nie we wszystkich rodzinach 
udaje im się nawiązać kontakt.

Brakuje osób, które umieją pracować z  rodzina-
mi i chciałyby pracować w środowisku.

Program trwał 5 miesięcy i  był zbyt krótki 
na intensywną długofalową współpracę z  rodzina-
mi. Skierowane do programu rodziny, odmówiły 
wcześniej korzystania z pomocy asystenta. Udało się 
nam nawiązać współpracę z  8 spośród 10 wytypo-
wanych rodzin. Z każdą rodziną kontakty odbywały 
się u nich w domu lub w lokalu stowarzyszenia (na 
wyraźną prośbę członka rodziny). Często 2-3 mie-
siące trwa rozwiązanie podstawowych problemów 
socjalnych, nawiązanie kontaktu, zdobycie zaufania. 
Dopiero po takim okresie wstępnym i  nawiązaniu 
kontaktu ze wszystkim członkami rodziny można 
rozpocząć pracę nad relacjami w parze czy konsulto-
wanie problemów wychowawczych z dziećmi. 

W 4 rodzinach kontynuowana jest praca w opar-
ciu o  własne zasoby. Cztery rodziny skorzystały 
ze wsparcia w  sprawach związanych z  wychowa-
niem dzieci nie były jednak gotowe na pomoc w roz-
wiązywaniu konfl iktów małżeńskich. 

Wnioski z programu dotyczą głównie możliwości 
kontynuowania rozpoczętej pracy z rodzinami. 

Materiał opracowany przez 
Powiślańskie Towarzystwo Społeczne Kuligów 

1.3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU GMINY STOCZEK

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek 
w  2017 roku realizowało projekt pn. „Silna rodzi-
na – dobry start w życiu” współfi nansowany przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego w  ramach 
zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodzi-
ny i  systemu pieczy zastępczej”. Zadanie publiczne 
pn. „Silna rodzina – dobry start w życiu” obejmowało 
przeprowadzenie dwóch programów profi laktycz-
nych, które miały na celu ochronę dziecka i wzmoc-
nienie rodziny a także wzrost kompetencji rodziców 
i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakre-
sie funkcji rodzicielskich, tj. „Archipelag Skarbów” 
oraz „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. 
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Działania skierowane były do mieszkańców 
Gminy Stoczek, były to dzieci i  młodzież licząca 60 
osób z klas II i III Gimnazjum w Stoczku. Poza tym 15 
osobową grupę docelową projektu stanowiły rów-
nież rodzice i  nauczyciele z  terenu Gminy Stoczek. 
W  zajęciach brały udział grupy mieszane powoła-
ne spośród chętnych rodziców i  wychowawców. 
Rodzice i  nauczyciele z  Gminy Stoczek mają małe 
możliwości uczestniczenia w  doskonaleniu swoich 
umiejętności wychowawczych i  rozwijaniu kom-
petencji społecznych. Szczególnie rodzicom trud-
no jest uczestniczyć w jakichkolwiek formach zajęć 
wzbogacających ich wiedzę i  umiejętności, ponie-
waż odbywają się one poza miejscami ich zamiesz-
kania. Przy wzroście kompetencji wychowawczych 
rodziców i nauczycieli w środowisku, przy uzgodnie-
niu wspólnego języka, jakim o wychowaniu rozma-
wiają, przy określeniu wspólnych standardów wy-
chowania, na które wszyscy się zgodzą, można było 
mówić o optymalizacji porozumienia na linii rodzice 
dzieci i nauczyciele dzieci. 

Promocja projektu polegała na opracowaniu 
przez koordynatora projektu plakatu i  informacji 
o  zadaniach realizowanych w  projekcie oraz za-
mieszczanie ich na stronie internetowej Gminy Sto-
czek - www.stoczek.net.pl. Zadanie zostało realizo-
wane w formie wolontariatu.

 PROGRAM PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ 
„ARCHIPELAG SKARBÓW” 
Został przeprowadzony dla uczniów kl. II i  III 

Gimnazjum w  Stoczku (stanowili oni jedną grupę 
liczącą 60 osób) oraz rodziców, opiekunów i nauczy-
cieli biorących udział w  programie. Warsztaty dla 
młodzieży przeprowadzone były w układzie dwóch 
dni, po 3,5 godz. zegarowej dziennie. Warsztaty dla 
rodziców przeprowadzone były jednego dnia – 1,5 
godziny zegarowej. Warsztaty dla nauczycieli prze-
prowadzone były w jednym dniu – 2 godz. zegaro-
we. Program „Archipelag Skarbów” uzupełniał oraz 
wzmacniał szkolny program profi laktyczny i wycho-
wawczy spełniając również interdyscyplinarną funk-
cję edukacyjną silnie związaną z  podstawą progra-
mową realizowaną w gimnazjum. 

Integralnym elementem programu było szko-
lenie w  zakresie wzmacniania kompetencji wycho-
wawczych dla rodziców uczniów biorących udział 
w  programie a  także szkolenie zawodowe dla na-
uczycieli w zakresie metodologii pracy warsztatowej 
w dużej grupie i wzmacniania kompetencji wycho-
wawczych. Zgodnie z założeniami modelu profi lak-
tyki zintegrowanej program „Archipelag Skarbów” 
został tak opracowany, aby skutecznie zmieniał za-
chowania i postawy młodzieży z szeregu obszarów 
problemowych jednocześnie, tj. 

 profi laktyka uzależnień,
 profi laktyka przemocy,
 wychowanie ku miłości i odpowiedzialności 

za swoją seksualność,
 profi laktyka ciąż nastolatek i  profi laktyka 

HIV/AIDS.
W  trakcie pierwszego dnia zajęć przedstawiane 

były elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań 
rozwojowych wieku dojrzewania. Bardzo istotnym 
elementem pierwszego dnia warsztatów było ob-
razowe przedstawienie pięknych, ale czasem groź-
nych sił, które budzą się we wnętrzu dojrzewające-
go człowieka. Pokazane były pozytywne aspekty 
budzących się z  nową siłą impulsów seksualnych 
oraz emocjonalno-uczuciowych związanych z zako-
chaniem, a także złością i gniewem. Trenerzy przed-
stawili także groźne aspekty żywiołów seksualności, 
uczciwości i agresji wskazując konkretne osoby na-
uki oswajania tych sił i  kierowania nimi. W  sposób 
jasny pokazane jest, że oswajanie wewnętrznych sił 
jest możliwe tylko gdy żyje się na trzeźwo. Zaprosze-
nie do swojego życia w  wieku nastoletnim alkoho-
lu i  narkotyków powoduje zahamowanie rozwoju 
umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz naby-
wania umiejętności społecznych.

W  takcie drugiego dnia warsztatów bliżej oma-
wiane były zagadnienia związane ze współżyciem 
seksualnym. Wyraźnie ukazane jest zarówno piękno 
seksualnej bliskości, jak też szeroki wachlarz konse-
kwencji wczesnych kontaktów seksualnych – od bez-
pośrednich konsekwencji emocjonalnych, poprzez 
konsekwencje związane z  budowaniem przyszłych 
związków, aż po konsekwencje zdrowotne. Kierowa-
na jest do młodzieży wyraźna zachęta do przedmał-
żeńskiej wstrzemięźliwości seksualnej. 

W  sposób bardzo wyraźny przedstawiona była 
wiedza na temat niekorzystnego wpływu środków 
psychoaktywnych na zawieranie znajomości i  bu-
dowanie relacji. Ukazana była siła presji rówieśni-
czej i  sposoby asertywnego radzenia sobie z  nią. 
Podjęty był problem zachowań agresywnych 
i  uprzedmiatawiających – szczególnie w  relacjach 
między chłopcami i dziewczętami. Na końcu drugie-
go dnia warsztatów odbył się ,,Festiwal Twórczości”, 
który podsumował i  umocnił treści całego progra-
mu umieszczając najaktywniejszą młodzież niejako 
po stronie trenerów. Festiwal był elementem, w któ-
rym sama młodzież formułuje przekaz profi laktycz-
ny skierowany do rówieśników. 

W  różnych momentach programu prezento-
wane były wybrane wyniki badań nad postawami 
młodzieży. Wybór wyników opierał się na kryterium 
profi laktycznym przydatności przekazania ich mło-
dzieży. W  większości były to te wyniki, które poka-
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zują dojrzałość i rozsądek młodych ludzi. W ten spo-
sób spełniona zostaje zasada, że najwięcej trwałych 
efektów oddziaływań profi laktycznych można uzy-
skać pracując na pozytywach. 

Najważniejsze treści programu ilustrowane były 
zrównoważonymi świadectwami zdrowego stylu ży-
cia trenerów lub zaproszonych gości. 

W  ramach tego programu odbyło się też szko-
lenie zawodowe nauczycieli, które było integral-
nym elementem programu ,,Archipelag Skarbów’’ 
i obejmowało metodologię pracy dydaktycznej oraz 
wzmacnianie kompetencji wychowawczych w  na-
stępujących obszarach:

 wdrażanie metodologii pracy warsztatowej 
z  dużą grupą w  edukacji młodzieży gimna-
zjalnej;

 podwyższanie kwalifi kacji nauczycieli w ob-
rębie umiejętności wychowawczych oraz 
metodologii działań profi laktycznych w pra-
cy szkolnej. 

W trakcie szkolenia prezentowane były strategie 
wychowawcze w  ujęciu profi laktyki zintegrowanej, 
wyniki badań nad młodzieżą wraz ze wskazówkami 
dotyczącymi szkolnej pracy profi laktycznej oraz wy-
chowawczej. Ponadto nauczyciele oraz wychowaw-
cy uczestniczący w  zajęciach mogli w  wybranych 
obszarach pogłębić wiedzą z zakresu czynników ry-
zyka oraz kluczowych czynników chroniących. 

Szkolenie dla rady pedagogicznej trwało 2 godz. 
i  mało charakter wykładu urozmaiconego prezen-
tacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. 
W trakcie szkolenia prezentowane były cele progra-
mu, wyniki badań nad młodzieżą wraz ze wskazów-
kami dotyczącymi szkolnej pracy, profi laktycznej 
oraz wybrane aspekty wiedzy dotyczącej skutecz-
nych strategii w profi laktyce młodzieżowej. 

W ramach programu „Archipelag Skarbów” odby-
ło się także szkolenie dla rodziców i opiekunów dzie-
ci, które brały udział w  programie. Szkolenie trwało 
1,5 godziny. W  trakcie spotkania prezentowany był 
zakres treści celów programu ,,Archipelag Skarbów”. 
Omawiane były wyniki badań nad młodzieżą. Ko-
mentarz prowadzących zawierał wiele wskazówek co 
do sposobów włączania skutecznego przekazu pro-
fi laktycznego do codziennej pracy wychowawczej 
w rodzinie. Szczególny akcent położony jest na umie-
jętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wy-
chowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podawane 
były wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dzieć-
mi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach 
miłości i  seksualności. Spotkanie z  rodzicami miało 
formę wykładu urozmaiconego prezentacją multi-
medialną oraz dialogiem z  uczestnikami. Uczestnicy 
otrzymali ulotki profi laktyczne dla rodziców pt.,,Prze-

wodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem‘’, które 
zawierały skrót wskazówek dotyczących wychowania 
omawianych w trakcie spotkania.

W  ramach zadania odbył się wyjazd do Parku 
Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskach, któ-
ry jest doskonałym miejscem do zabawy, wypoczyn-
ku i  aktywnego spędzenia wolnego czasu. Podczas 
wspólnego wypoczynku rodziny mogły zobaczyć 
dziesiątki eksponatów i rzeźb zaprzeczającym ludz-
kim zmysłom, doznać pozytywnych doświadczeń, 
emocji i wrażeń. Labirynt, place zabaw, boiska spor-
towe, zielona trawka – wszystkie te atrakcje sprawiły, 
że uczestnicy naszego projektu spędzili w tym miej-
scu cały dzień w bardzo przyjaznej atmosferze.

 PROGRAM „SZKOŁA DLA RODZICÓW 
I WYCHOWAWCÓW”
Został przeprowadzony dla 15 osobowej grupy 

rodziców/opiekunów i nauczycieli. Warsztaty zosta-
ły przeprowadzone w cyklach po dziesięć 4 godzin-
nych spotkań (40 godz.). Zajęcia odbywały się raz 
w tygodniu.

Głównym celem programu było wspieranie rodzi-
ców i wychowawców w nabywaniu nowych umiejęt-
ności i kompetencji w radzeniu sobie w codziennych 
kontaktach z  dziećmi i  młodzieżą. Nauka lepszego 
porozumiewania się, refl eksja nad własną postawą 
wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kro-
ki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie 
wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształ-
towanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. 
Odbędzie się to poprzez realizację programu ,,Szko-
ła dla Rodziców i  Wychowawców”. Jest to program 
edukacyjno-naprawczy skierowany do rodziców i na-
uczycieli, jako pomoc w podnoszeniu ich kompeten-
cji wychowawczych. Realizacja programu umożliwiła 
tworzenie wspólnego, jednorodnego środowiska wy-
chowawczego, co w myśl aktualnej wiedzy, jest jedną 
z najskuteczniejszych metod w profi laktyce wszelkich 
zachowań patologicznych i aspołecznych. 

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 
poprzez realizowane cele w  znaczący sposób przy-
czyniła się do budowania silnej więzi między rodzi-
cami/opiekunami a  dziećmi. Program wpisuje się 
w nurt profi laktyki rodzinnej i jest rekomendowany 
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Rezultatami zadania publicznego pn. „Silna rodzi-
na – dobry start w życiu” były:

 Wzmocnienie rodzin w radzeniu sobie z pro-
blemami wychowawczymi;

 Podniesienie wiedzy i umiejętności rodziców 
w  prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzi-
cielskich;
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 Poprawa funkcjonowania społecznego i emo-
cjonalnego rodzin;

 Nabycie umiejętności pracy w  grupie przez 
młodzież i rodziców;

 Wzrost poczucia własnej wartości wśród 
młodzieży i rodziców; 

 Kreowanie pozytywnego obrazu rodziny; 
 Wzrost motywacji wśród młodzieży i  rodzi-

ców do pokonywania trudności. 
Wszystkie umiejętności jakie uczestnicy zdobyli 

i rozwinęli podczas uczestnictwa w projekcie zosta-
ną wykorzystywane w  codziennym życiu. Realiza-
cja zadania skierowanego do młodzieży, rodziców 
i nauczycieli, przyczyniło się do pozytywnych zmian 
w zachowaniu i samopoczuciu dziecka a także dało 
wsparcie, wiedzę rodzicom w zakresie funkcji rodzi-
cielskich. Efektem programu jest lepsze funkcjono-
wanie w rodzinie, szkole. 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek 

1.4. STOWARZYSZENIE „ŚWIETLIK”

 PROGRAM  „POMOCNA DŁOŃ” 
Osoby, które zajmują się w  swoim życiu poma-

ganiem innym, często mówią: „Jedną ręką trzymam 
się niewidzialnej liny, aby nie upaść. Drugą podno-
szę napotkanych ludzi. Niektórym wystarczy tylko 
podać pomocną dłoń, a z innymi przez dłuższy czas 
trzeba iść i pilnować, aby nie poddali się.” 

I taka maksyma przyświecała również realizatorom 
programu „Pomocna dłoń” skierowanego do miesz-
kańców Żyrardowa i okolic w ramach realizacji zadania 
publicznego: „Zlecenie realizacji programów profi lak-
tycznych i specjalistycznych, mających na celu ochronę 
dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompe-
tencji rodziców i  opiekunów dzieci zagrożonych dys-
funkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także 
skierowanych do rodzin zastępczych”

Od 28 sierpnia 2017 r. do 
30 listopada 2017 r. Stowarzy-
szenie „Świetlik” prowadziło 
dla rodziców, dzieci i  młodzie-
ży oraz dla potrzebujących 
wsparcia powiatowo - miejski 
Punkt Konsultacyjny, w ramach 
którego zainteresowani mogli 
skorzystać z  porad prawnych, 
psychologicznych, pedago-
gicznych i  socjalnych. Miały 
one na celu ochronę i wzmoc-
nienie samodzielności rodzin 
w  realizowaniu ich funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, 
ochronę dziecka, wzmocnienie 
rodziny oraz pomoc w  sytu-
acjach kryzysowych wynikają-
cych z  bieżących problemów 
rodzinnych oraz z  zagrożeń 
dysfunkcyjnych w  zakresie 
funkcji rodzicielskich. 

Uważamy, że sensowna 
pomoc działa długofalowo 
i  w  różnych obszarach, zmie-
nia coś więcej, niż tylko ze-
wnętrzne okoliczności, zmie-
nia nastawienie do życia, do 
problemów związanych z  ro-
dzicielstwem i  wychowaniem 
dziecka. Dlatego też zapro-
ponowano rodzicom, opieku-
nom i wychowawcom również 
warsztaty i wykłady w ramach 
„Szkoły dla Rodziców i Wycho-

wawców”, której głównym credo jest „Wychowywać 
to kochać i wymagać”. 
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To działanie ukierunkowane było na podnosze-
nie kompetencji wychowawczych rodziców i  opie-
kunów, na wzrost ich umiejętności trudnym procesie 
w  wychowania dziecka. Szczególnie zależało nam 
na objęciu programem rodziców i opiekunów dzieci 
z rodzin zagrożonych różnymi dysfunkcjami, w tym 
również w  zakresie funkcji rodzicielskich, „Szko-
ła dla rodziców i  wychowawców” miała również 
na celu przeciwdziałanie zachowaniom problemo-
wym dzieci i młodzieży. W czasie warsztatów uczest-
nicy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat sposo-
bów na nawiązanie głębszych i  cieplejszych relacji 
z  dziećmi lub swoimi podopiecznymi. Nauczyli się 
umiejętności lepszego porozumiewania się z dziec-
kiem lub podopiecznym. Dużo czasu uczestnicy po-
święcili na refl eksję nad własną postawą wychowaw-
czą oraz na wymianę doświadczeń. 

Tematyka warsztatów dawała okazję do zdoby-
cia umiejętności budowania szczerej relacji z dziec-
kiem, takiej, która daje zadowolenie i  poczucie 
wzajemnej bliskości. To była również nauka dialogu 
i  kształtowania więzi rodzinnych opartych na wza-
jemnym szacunku i miłości. „Szkoła” wspierała rodzi-
ców i  opiekunów w  radzeniu sobie w  codziennych 
problemach z dziećmi i młodzieżą.

Jeśli przyjmiemy, że celem pomagania jest po-
lepszenie jakości życia innych ludzi, to dzięki progra-
mowi „Pomocna dłoń” został on osiągnięty. 

Materiał przygotowany przez 
Stowarzyszenie „Świetlik”

1.5. FUNDACJA TERAPEUCI DLA RODZINY

 PROJEKT „ZNOWU RAZEM II”  
Projekt „Znowu razem II” kierowany do rodzin 

ze szczególnym uwzględnieniem terenu małych gmin, 
był kontynuacją projektu „Znowu razem” realizowane-
go w  2016 roku i  który cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem Benefi cjentów. W 2016 roku, ze względu 
na ograniczenia ilościowe, nie skorzystało z  projektu 
wiele rodzin, które wymagały wsparcia. Efekty realizacji 
projektu w 2016 roku były bardzo dobre.

Projekt powstał na bazie doświadczeń realizacji 
zadania wspierającego pieczę zastępczą w 2016 roku 
oraz w  ścisłym porozumieniu Fundacji z  Ośrodkami 
Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz zespołem kuratorów rodzinnych przy 
Sądzie w  Grójcu. Polegał na przeprowadzeniu spe-
cjalistycznego, kompleksowego programu wsparcia 
rodzinom dysfunkcyjnym, którym ograniczono lub 
odebrano prawa rodzicielskie ( bądź istniało takie ry-
zyko), w powrocie do pełnej władzy rodzicielskiej nad 
ich dziećmi, oraz poprawę funkcjonowania społecz-
nego tych rodzin. Program objął 20 rodzin dysfunk-
cyjnych z terenu powiatu Grójec oraz gminy Tarczyn, 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin mieszkają-
cych w gminach mniejszych.

W  ramach projektu, rodziny z  dysfunkcjami, 
gdzie jest ograniczona/utracona władza rodziciel-

ska (wskazane przez OPS-y, PCPR lub 
kuratorów rodzinnych) zostały objęte 
profesjonalnym programem pomocy, 
aby przywrócić im pełnię władzy rodzi-
cielskiej i  poprawić funkcjonowanie tej 
rodziny. Na program wsparcia składały 
się: 
1. psychoterapia rodzinna/ małżeńska 

– 8 sesji po 90 minut dla każdej ro-
dziny (20 rodzin);

2. psychoterapia indywidualna dla 
wskazanych członków systemu ro-
dzinnego – 10 sesji indywidualnych 
po 60 minut (dla 10 osób); 

3. warsztaty podniesienia kompetencji 
rodzicielskich i  przewartościowania 
dotychczasowych postaw wobec 
własnych dzieci – cykl 12 warsztatów 
po 3 godziny;

4. wsparcie psychologiczne/terapeu-
tyczne dla dzieci – 100 godzin pracy 
terapeutycznej dla grupy potrzebu-
jących wsparcia dzieci;

5. spotkanie z  doradcą zawodowym/
coachem dla bezrobotnych rodzi-
ców.
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Dla każdej z rodzin przystępujących do projektu 
został opracowany indywidualny program wsparcia. 

Każda z rodzin wskazanych do udziału w projek-
cie, miała obligatoryjnie cykl 12 spotkań psychote-
rapii rodzinnej, natomiast pozostałe elementy pro-
jektu tj. psychoterapia indywidualna, warsztaty, czy 
terapia dla dzieci, były wdrażane w  program pracy 
z  rodziną według indywidualnych zapotrzebowań 
w danym systemie.

Fundacja Terapeuci dla Rodziny od kilku lat 
bardzo blisko współpracuje z  Ośrodkami Pomocy 
Społecznej z powiatu Grójec, PCPR-em, jak również 
z zespołem kuratorów rodzinnych. W ostatnich mie-
siącach obserwujemy coraz większą grupę osób 
zgłaszających się, bądź zgłaszanych przez Instytucje 
do Fundacji z prośbą o pomoc psychoterapeutyczną. 
Często są to rodziny, które są dysfunkcyjne, którym 
grozi ograniczenie, bądź odebranie praw rodziciel-
skich do dzieci, a niektórych rodzinach już ten fakt 
nastąpił. Przyjeżdżają osoby potrzebujące niemal-
że z  każdej gminy powiatu Grójec. Niekiedy osoby 
te pokonują kilkadziesiąt kilometrów dojeżdżając 
do gabinetów Fundacji, ponieważ bliżej ich miejsc 
zamieszkania niezmiernie trudno o  bezpłatną po-
moc psychoterapeutyczną.

Zarówno nam-terapeutom, jak i  pracownikom 
instytucji pomocowych zależy na tym, aby dzieci 
nie musiały być zabierane ze środowisk rodzinnych, 
a  środowisko to było wydolne i  mogło zapewnić 
dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Stąd pomysł na 
nasz program, który będzie skierowany do starannie 
wybranej grupy rodzin, najbardziej potrzebującej 
pomocy psychologicznej.

Dostęp do pomocy psychologicznej i wsparcia te-
rapeutycznego w dużych miastach ( np. Warszawa) jest 
dość łatwy, a jednocześnie kosztowny. Sytuacja poza 
dużymi aglomeracjami wygląda zupełnie inaczej. 
Dostęp do bezpłatnego wsparcia jest bardzo ograni-
czony, często tez osoby potrzebujące nie wiedzą gdzie 
zgłosić się po wsparcie psychologiczne w trudnej sy-
tuacji życiowej. Pomimo pomocy jaką oferują ośrodki 
pomocy społecznej, nie każdy potrzebujący się tam 
zgłosi (ze strachu przed wstydem czy stygmatyzacją 
„benefi cjenta OPS-u”), bądź też pracownicy OPS-ów 
nie mają kompetencji do udzielania wsparcia psy-
chologicznego. Na terenie Powiatu Grójec jest wie-
lu mieszkańców zamożnych, ale jest też duża grupa 
osób, które nie mogą odnaleźć się w rzeczywistości, 
tracą wiarę w  siebie, popadają w  marazm i  niemoc, 
co skutkuje gorszym funkcjonowaniem w  rodzi-
nie, nadużywaniem alkoholu, a  w  efekcie przemocą 
domową..Jak wykazują nasze obserwacji jaki i  dane 
OPS-ów i  policji są na terenie powiatu grójeckiego 
osoby, które dotyka problem przemocy fi zycznej 
i psychicznej, które nie wiedzą gdzie szukać wsparcia 

i  czują się pozostawione same sobie. Rodziny pozo-
stające pod opieką Ośrodków, które są dysfunkcyjne, 
niewydolne i potrzebują ciągłej pracy terapeutycznej 
i wsparcia psychologicznego, które w ramach gmin-
nych ośrodków bardzo trudno zapewnić. 

Pracując z Benefi cjentami projektu, zarówno nie-
letnimi jak i  ich rodzicami, terapeuci wypracowali 
„wspólny front” mający pomóc rodzinie z poradzeniu 
sobie z bieżącymi problemami. Dzięki pracy wglądo-
wej i autorefl eksji wszystkich członków rodziny, uda-
ło się odbudować lub pogłębić relacje między rodzi-
cami i dziećmi, jak również wypracować nowe formy 
współpracy rodzicielskiej, mające korzystny wpływ 
na proces pełnego powrotu dziecka do rodziny. 

Osiągnięto następujące rezultaty ( na podstawie 
ankiety ewaluacyjnej, która Benefi cjenci wypełniali 
na początki i końcu projektu): 

 90% Rodzin stwierdziło iż uzyskali pomoc 
w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 95% stwierdziło iż uzyskali skuteczną pomoc 
w rozwiązywaniu problemów psychologicz-
nych;

 85% stwierdziło iż nastąpiła zmiana w postaci 
poprawy funkcjonowania systemu rodzinne-
go; 

 76% stwierdziło iż nastąpiła zmiana w posta-
ci poprawy komunikacji w  związku małżeń-
skim/partnerskim;

 80% potwierdziło podniesienie poziomu wie-
dzy i umiejętności radzenia sobie ze stresem;

 u  90% rodzin nastąpiła poprawa relacji ro-
dzic – dziecko;

 80% Benefi cjentów potwierdziło podniesie-
nie poziomu bezpieczeństwa dziecka w  ro-
dzinie;

 Po przebadaniu Benefi cjentów kwestiona-
riuszem Becka, stwierdzono u  80% Bene-
fi cjentów zmniejszenie poziomy objawów 
depresyjnych (w  skali Becka o  co najmniej 
1 stopień);

 Na podstawie list obecności stwierdzono, 
iż wszyscy uczestnicy projektu uzyskali obec-
ności na warsztatach w ilości co najmniej 80%. 

Ze względu na dużą popularność projektu za-
równo wśród Benefi cjentów, jak i służb społecznych 
z terenu powiatu Grójec, zamierzamy w kolejnych la-
tach kontynuować projekt w podobnej formie i ob-
jąć nim kolejne rodziny.

Materiał przygotowany przez Fundację 
Terapeuci dla Rodziny. 



17

1.6. KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

 PROJEKT „OCHRONA PRAW I POTRZEB 
DZIECKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
W RODZINIE”
Głównym celem projektu była pomoc dziec-

ku i  rodzinie, która doświadcza kryzysu związane-
go ze sprawowaniem ról rodzicielskich ze względu 
na zagrożenie lub wystąpienie przemocy oraz sil-
nych konfl iktów rodzicielskich.

Działania projektowe obejmowały realizację spe-
cjalistycznego programu skierowanego do dzieci 
i rodziców w formie działań pomocowych, terapeu-
tycznych i  edukacyjnych. Projekt adresowany był 
do dzieci, które doświadczają bezpośrednio nega-
tywnych skutków konfl iktu rodzicielskiego jak i  ro-
dzin zagrożonych przemocą. W ramach projektu zre-
alizowano następujące działania: 
1. Zespół do pracy z Dzieckiem i Rodziną:

 konsultacje psychologiczne,
 coaching rodzicielski;

2. Grupy wsparcia dla rodziców będących w kryzy-
sie (dwie grupy);

3. Grupa dla par zagrożonych przemocą.
W  rodzinach, które uzyskały pomoc w  ramach 

tego projektu często dochodziło do zaniedbywania 
dzieci i  łamania ich praw. Realizacja celów progra-
mowych, poprzez działania skierowane do rodziców, 
było wsparciem dla dzieci i rodzin doświadczających 
sytuacji kryzysowych i  konfl iktowych w  rodzinie. 
Działania realizowane w  ramach programu zwięk-
szyły samodzielność, odpowiedzialność i  kompe-
tencje wychowawcze rodziców. Udzielone wspar-
cie psychologiczne było czynnikiem motywującym 
rodziny do zmiany swojej sytuacji i  zrozumienia 
mechanizmów powodujących zachowania prze-
mocowe, zaniedbanie dzieci, bezradność i bierność 
społeczną. 

Nasza pomoc zwiększyła świadomość konse-
kwencji prawnych i  obowiązków rodziców wobec 
dziecka. Dla rodziców bezradnych wychowawczo 
i społecznie była wsparciem i wskazówką do rozwią-
zywania problemów rodziny i  szukania informacji 
oraz sposobów działania prowadzących do polep-
szenia zaistniałej sytuacji. 

W trakcie realizacji zadania zostały zrealizowane 
następujące rezultaty miękkie:

 zwiększenie dostępu do pomocy rodzinom 
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, 
wspieranie ich w  rozwoju umiejętności wy-
chowawczych, życiowych i społecznych oraz 
wspieranie rodziny w  podejmowaniu no-
wych ról;

 zwiększenie dostępu do profesjonalnej 
i  bezpłatnej pomocy psychologicznej, 
wsparciowej i terapeutycznej dla dzieci i ro-
dzin zagrożonych dysfunkcja w pełnieniu ról 
rodzicielskich;

 ograniczenie w  rodzinach zachowań o  cha-
rakterze przemocowym;

 doraźna i długoterminowa poprawa sytuacji 
dziecka w wyniku podejmowania interwen-
cji w instytucjach zewnętrznych oraz działań 
wspierających i terapeutycznych wobec wła-
snej rodziny;

 zmniejszenie dysfunkcji rodziny poprzez usu-
wanie negatywnych skutków konfl iktów ro-
dzicielskich w które włączone są dzieci, popra-
wę komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych 
oraz rozwiązywanie kryzysów małżeńskich;

 polepszenie funkcjonowania dzieci i  mło-
dzieży w życiu rodzinnym, społecznym i śro-
dowisku rówieśniczym;

 uściślenie współpracy z  podmiotami i  or-
ganizacjami działającymi lokalnie na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i roz-
wiązywaniu problemów dotyczących funk-
cjonowania dziecka w rodzinie.

Łącznie w  okresie 11 lipiec – 30 listopad 2017 
ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 197 osób.

Porad psychologicznych udzielano telefonicz-
nie, e-mailowo oraz podczas osobistych spotkań 
konsultacyjnych z klientami. Pomoc psychologiczna 
dotyczyła problemów związanych z  sytuacją rodzi-
ny i dziecka. Koncentrowała się głównie w obszarze 
kryzysowych sytuacji rodziny, problemów związa-
nych z  sytuacjami zagrożenia przemocą, zaniedba-
niem dzieci, biernością społeczną i konfl iktami zwią-
zanymi z rozpadem rodziny.

Nasi specjaliści udzielali informacji o  miejscach 
świadczących pomoc rodzinie i  dzieciom, pokazy-
wali możliwości i sposoby wyjścia z kryzysu, zachę-
cali do zmiany sytuacji. Konsultacje psychologiczne 
pomogły w  zrozumieniu mechanizmów konfl iktu 
i dając wsparcie w radzeniu sobie z silnymi emocja-
mi, ułatwiały zrozumienie potrzeb i  emocji dziecka 
dostarczając wskazówek wychowawczych. Celem 
konsultacji było zbadanie sytuacji rodziny i dziecka, 
określenie specyfi ki zgłoszonego problemu oraz za-
planowanie najlepszej dla rodziny i  dziecka formy 
pomocy. W trakcie konsultacji odbywały się spotka-
nia indywidualne z  każdym z  rodziców, spotkania 
z dziećmi oraz wspólne spotkania psychologów z ro-
dzicami i dziećmi. 

Coaching rodzicielski, zgodnie z  założeniem 
programu, prowadzony był w  kontakcie osobistym, 
telefonicznym oraz poprzez Internet. Coaching po-
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magał skonfl iktowanym rodzicom w  wypracowaniu 
porozumienia pomiędzy członkami rodziny. Klien-
tami, którzy korzystali z  tego rodzaju wsparcia byli 
rodzice, którzy mieli wątpliwości co do stosowanych 
metod wychowawczych, zgłaszali trudności wycho-
wawcze lub edukacyjne jakie mają z dziećmi. Wśród 
klientów byli też pracownicy szkół i przedszkoli, (np. 
pedagodzy szkolni), którzy potrzebowali skonsul-
tować metody swojej pracy z  rodziną w  kryzysie. 
Najliczniejszą grupą byli rodzice, którzy przeżywają 
trudności w kontakcie ze swoimi dziećmi w związku 
z  rozstaniem/rozwodem z  drugim rodzicem. Często 
w skutek takiego rozstania występuje konfl ikt rodzi-
cielski dotyczący opieki, wychowania lub edukacji, 
któremu towarzyszy dewaluowanie wartości drugie-
go rodzica. Celem spotkań było wypracowanie wła-
ściwej postawy w  stosunku do roli jaką pełni drugi 
rodzic, odnalezienie sposobów współpracy rodziciel-
skiej, reagowania w sytuacjach problemowych w spo-
sób zapobiegający eskalacji konfl iktu oraz przede 
wszystkim wzmocnienie kompetencji wychowaw-
czych poprawiających relację rodzica z  dzieckiem, 
wzrost poziomu rozumienia potrzeb dzieci i zdolność 
zaspokajania tych potrzeb. Dzięki temu rodzice nie 
mają poczucia utraty więzi z dzieckiem wraz z rozpa-
dem rodziny. Część osób w wyniku coachingu została 
skierowana na mediacje rodzinne. Z  większością ro-
dziców zostały wypracowane ich indywidualne pro-
pozycje uzgodnień adresowane do drugiego rodzica 
dotyczące opieki nad dziećmi w sytuacji problemów 
z dzieckiem lub sytuacji rozstania.

Grupa dla par zagrożonych przemocą była no-
watorską formą pracy grupowej gdzie obie strony 
konfl iktu mogą szukać rozwiązań i dzielić się swoim 
doświadczeniem z innymi uczestnikami grupy.

Warsztat skierowany był do małżeństw, par wy-
chowujących wspólnie dzieci, które poszukują spo-
sobów konstruktywnego rozwiązywania konfl iktów, 
przeczuwają zagrożenie dla siebie i swojego związ-
ku wynikające z braku otwartego dialogu, nie radzą 

sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość, smutek, 
bezradność. Zajęcia miały formę praktycznego tre-
ningu umiejętności prowadzenia dialogu w  sytu-
acjach silnych konfl iktów rodzinnych. 

Uczestnikami spotkań było 20 rodziców (2 gru-
py: jedna 8 osób, druga 12 osób). W  trakcie zajęć 
rodzice doświadczający trudności w  pełnieniu ról 
rodzicielskich mogli przyjrzeć się swoim osobistym 
doświadczeniom i  przeżyciom, które ukształtowały 
ich sposoby funkcjonowania w trudnych sytuacjach 
życiowych w  szczególności w  roli rodzica. Ważnym 
elementem było wsparcie grupy i wymiana doświad-
czeń pomiędzy rodzicami i możliwość uzyskania in-
formacji zwrotnych od innych uczestników.

CYTATY:

„Zrozumiałam, że ojcu mojego dziecka też może 
być trudno w tej sytuacji. Rozstanie jest ciężkie dla 
nas obojga, a  nie tylko dla mnie, jak do tej pory 
myślałam.”

„Wstyd mi powiedzieć, ale przyznam się, że byłam 
zołzą dla mojego męża i za wszelką cenę chciałam 
mu dokuczyć wszelkimi możliwymi sposobami, 
bo dawało mi satysfakcję i  poczucie siły. Szkoda 
mi się zrobiło mojego męża. Przyznaję, że używa-
łam też dziecka. Bardzo mi szkoda córki, biedna 
jest.” 

„W paniach z grupy, które mówiły o swoich uczu-
ciach zobaczyłem moją żonę i  wydaje mi się, że 
teraz lepiej ją rozumiem.”

„Szczególnie ważna i  cenna dla mnie była praca 
nad potrzebami dziecka, ale również zapoznanie 
się z potrzebami drugiej osoby”. 

Materiał przygotowany 
przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.
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Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w  Warszawie 
wraz z  pięcioma Oddziałami Zamiejscowymi 

w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedl-
cach od 2012 r., działa w strukturze Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej, które jest jednostką 
organizacyjną samorządu województwa mazowiec-
kiego. Doświadczenia zawodowe Ośrodka w  pracy 
na rzecz systemu wsparcia dziecka i rodziny sięgają 
jednak wielu lat wstecz. 

Ośrodek jest placówką o charakterze diagnostycz-
nym, konsultacyjnym i  szkoleniowym. Naszym nad-
rzędnym celem jest dbanie o  dobro skierowanego 
do adopcji dziecka, podejmowanie działań zmierzają-
cych do określenia potrzeb małoletniego, wychowu-
jącego się z różnych przyczyn kryzysowych poza ro-
dziną biologiczną, zrozumienia jego zachowania oraz 
pozyskanie wiedzy o jego dotychczasowej historii ży-
cia. Z drugiej strony skupiamy się na jak najefektyw-
niejszym przygotowaniu kandydatów do pełnienia 
roli rodziców adopcyjnych i dokonaniu optymalnego 
doboru rodziny dla zakwalifi kowanego do adopcji 

II. DZIAŁALNOŚĆ MAZOWIECKICH OŚRODKÓW 
ADOPCYJNYCH, JAKO PRZYKŁAD STABILNEGO 
ŚRODOWISKA RODZINNEGO DLA DZIECKA

1. WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY W WARSZAWIE  

dziecka, które często wskutek odrzucenia i poczucia 
straty, traumatycznych doświadczeń oraz defi cytów 
rozwojowych ma ograniczone zaufanie do dorosłych 
i osłabioną zdolność nawiązywania więzi. Tym samym 
proces budowania wzajemnej relacji stawia przed ro-
dziną adopcyjną wiele wyzwań i wymaga od opieku-
nów odpowiednich predyspozycji i przygotowania. 

Pracą Ośrodka kieruje dyrektor przy wsparciu kie-
rowników Oddziałów Zamiejscowych. Kadrę Ośrod-
ka stanowią psycholodzy i pedagodzy, wspomagani 
pracownikami pomocniczymi do obsługi prowa-
dzonych 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 Adopcyjne-
go mieści się w Warszawie oraz pięciu największych 
miastach województwa mazowieckiego Ciechano-
wie, 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 1 1 1 1 1 1
Psycholog 5/5* 2/1* 1/0,25* 2/1,25* 1/1* 2/1,5*
Pedagog 5/4,25* 2/1,5* 2/2* 2/1,5* 2/2* 3/2*
Pozostali pracownicy 4/4* 1/1* 0 0 0 1/0,2*
Łącznie 15/14,25 * 6/4,5* 4/3,25* 5/3,75* 4/4* 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 ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej. Są to:

1. kwalifi kacja dzieci zgłoszonych do przy-
sposobienia oraz sporządzanie dla dziecka 
zakwalifi kowanego do przysposobienia dia-
gnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz 
gromadzenie aktualnych informacji o stanie 
zdrowia dziecka;

2. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwa-
nie kandydatów do przysposobienia dziecka; 

3. dobór rodziny przysposabiającej właściwej 
ze względu na potrzeby dziecka; 

4. współpraca z  sądem opiekuńczym, pole-
gająca w  szczególności na powiadamianiu 
o  okolicznościach uzasadniających wszczę-
cie z urzędu postępowania opiekuńczego;

5. udzielanie pomocy w  przygotowaniu wnio-
sków o przysposobienie i zgromadzeniu nie-
zbędnych dokumentów;

6. gromadzenie i  aktualizowanie informacji 
o dzieciach, które mogą być przysposobione; 

7. przeprowadzanie badań pedagogicznych 
i psychologicznych kandydatów do przyspo-
sobienia dziecka; 

8. przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, 
zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i  ma-
jątkowej kandydatów do przysposobienia 
dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyj-
nym”;

9. prowadzenie działalności diagnostyczno-
-konsultacyjnej dla kandydatów do przyspo-
sobienia 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 dziec-
ka, dokonywanie wstępnej oceny kandy-
datów do przysposobienia dziecka, sporzą-
dzanie opinii kwalifi kacyjnej o kandydatach 
do przysposobienia dziecka oraz opinii, o któ-
rej mowa w art. 586 § 4 ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne-
go (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm. );

13. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do peł-
nienia funkcji rodziny zastępczej lub prowa-
dzenia rodzinnego domu dziecka oraz wyda-
wanie świadectw ukończenia tych szkoleń; 

14. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do peł-
nienia funkcji dyrektora placówki opiekuń-
czo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wy-
dawanie świadectw ukończenia tych szkoleń; 

15. zapewnienie pomocy psychologicznej ko-
bietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów 
ginekologiczno-położniczych, które sygna-
lizują zamiar pozostawienia dziecka bezpo-
średnio po urodzeniu;

16. prowadzenie dokumentacji z zakresu wyko-
nywanych 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, orga-

nizacje pozarządowe).
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1.2. PROCEDURA ADOPCJI

Działalność ośrodka adopcyjnego powszechnie ko-
jarzy 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 Wojewódzkie-

go Ośrodka Adopcyjnego celem przysposobienia 
dziecka to w  głównej mierze pary małżeńskie, do-
tknięte problemem bezpłodności. Rodziny dekla-
rują 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. 

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

Rok
Liczba rodzin zgłaszających gotowość 

do przysposobienia
Liczba rodzin przeszkolonych Liczba adopcji

2013 255 112 177
2014 253 105 199
2015 221 83 179
2016 283 88 178
2017 217 84 168

NA PROCEDURĘ W ODNIESIENIU 
DO KANDYDATÓW SKŁADA SIĘ:
Rozmowa wstępna w ośrodku adopcyjnym, w trak-
cie której kandydaci mają możliwość otrzymania 
informacji na temat wymogów stawianych wobec 
kandydatów do przysposobienia dziecka, przebie-
gu procedury kwalifi kacyjnej oraz specyfi ki potrzeb 
dzieci kierowanych do adopcji.

Złożenie przez kandydatów dokumentów, 
które są podstawą do dokonania weryfi kacji formal-
nej. Wśród dokumentów, które składają są:

 wniosek określający cel współpracy, 
 życiorys, zawierający opis ich życia,
 odpis skrócony aktu małżeństwa,
 informacje o źródłach dochodu (zaświadcze-

nia o zarobkach, oświadczenie o stanie ma-
jątkowym),

 zaświadczenie lekarskie o  ogólnym stanie 
zdrowia, 

 zaświadczenie od lekarza psychiatry doty-
czące stanu zdrowia psychicznego i  braku 
przeciwwskazań do adopcji,

 zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej, 
 zaświadczenie o  niekaralności z  Krajowego 

Rejestru Sądowego, 

Ponadto mogą zostać poproszeni o  złożenie 
dodatkowych dokumentów mogących mieć wpływ 
na procedurę adopcyjną m.in.:

 opinię z miejsca pracy, w przypadku wykony-
wania pracy związanej z opieką nad dziećmi,

 zaświadczenie od lekarza specjalisty w przy-
padku leczenia specjalistycznego, 

 zaświadczenie od lekarza specjalisty w przy-
padku medycznych przyczyn nieposiadania 
biologicznego dziecka, 

 oświadczenia np. dotyczące zgody na prze-
twarzanie danych osobowych.

Etap diagnostyczny obejmujący: 
 „wywiad adopcyjny” przeprowadzany w miej-

scu zamieszkania rodziny, 
 rozmowy biografi czne,

 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: kwalifi kacji oso-
bistych, 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 gru-
powych spotkań o  charakterze wykładowo- warsz-
tatowym, (38 godzin dydaktycznych) z zakresu min. 
wspomagania rozwoju dziecka przebywającego 
poza środowiskiem rodziny naturalnej, kompenso-
wania opóźnień rozwojowych, aspektów prawnych 
adopcji. Na zakończenie, którego każdy uczestnik 
otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia.

Kwalifi kacja następuje po ukończeniu przez 
kandydatów szkolenia w  oparciu o  całościowy 
materiał, zgromadzony podczas współpracy z  ro-
dziną. Decyzję odnośnie kwalifi kacji kandydatów 
do przysposobienia dziecka podejmujemy zespo-
łowo na Komisji ds. Adopcji, która działa odrębnie 
w każdym z Oddziałów Ośrodka. 
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Oczekiwanie na propozycję 
dziecka. Czas oczekiwania w  znacz-
nym stopniu uwarunkowany jest 
od otwartości kandydatów na wiek, 
obciążenia zdrowotno-rozwojowe 
u dziecka, a także możliwości przyję-
cia rodzeństwa. 

Propozycja dziecka i  pierwsze 
spotkanie. Ośrodek zaprasza kan-
dydatów do swojej siedziby na spo-
tkanie, w  trakcie którego zapoznają 
się z  kartą dziecka zawierającą opis 
sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i  roz-
wojowej małoletniego, jeśli zaak-
ceptują te informacje organizowane 
jest pierwsze spotkanie, które od-
bywa się w  miejscu pobytu dziecka 
w  obecności przedstawiciela Ośrod-
ka oraz opiekuna prawnego małolet-
niego. 

Etap sądowy postępowania 
adopcyjnego. Jeśli kandydaci wyra-
żają chęć przysposobienia dziecka, 
a osoby sprawujące aktualną opiekę 
nad małoletnim uznają, że dziecko 
czuje się na tyle bezpiecznie w kon-
takcie z  nowo poznaną rodziną, by 
mogło z nią zamieszkać, do właściwego dla sprawy 
sądu składany jest wniosek o przysposobienie wraz 
z  kompletem dokumentów. Przed ostatecznym 
rozstrzygnięciem sprawy, sąd wyznacza tzw. okres 
osobistej styczności, który uprawnia wnioskodaw-
ców do przejęcia opieki nad dzieckiem. W tym cza-
sie rodzina pozostaje pod nadzorem ośrodka ad-
opcyjnego lub innej instytucji wyznaczonej przez 
sąd, celem prowadzenia obserwacji powstających 
więzi kandydatów z dzieckiem. Po okresie osobistej 
styczności sąd wyznacza sprawę, na której decydu-
je o  orzeczeniu adopcji. Po uprawomocnieniu się 
Postanowienia sądu kandydaci stają się rodzicami 
dziecka, dla którego sporządza się nowy akt uro-
dzenia. 

Po zakończeniu procedury adopcyjnej, orze-
czeniu przez sąd adopcji, uprawomocnieniu po-
stanowienia sądu rodzice adopcyjny jak i  ich ad-
optowane dziecko nabywają takich samych praw 
i  obowiązków jak rodzice i  dzieci biologiczne 
od tego momentu ich życie wkracza w  nowy co-
dzienny etap, w którym uczą się siebie nawzajem. 
W  zależności od wieku dziecka rodzice adopcyj-
ni będą zmuszeni zmierzyć się z  tematem jawno-
ści adopcji i  powiedzieć swemu dziecko skąd się 
u nich wzięło posłużyć temu może bajka adopcyj-
ną, którą piszą jeszcze w trakcie spotkań w Ośrodku 
Adopcyjnym

PROCEDURA ADOPCYJNA W ODNIESIENIU 
DO DZIECKA:
Aby dziecko mogło zostać zgłoszone i  zakwalifi -
kowane przez ośrodek adopcyjny do adopcji musi 
na to pozwalać jego sytuacja prawna tzn. rodzice 
muszą zrzec się swoich praw rodzicielskich, muszą 
zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy 
dziecko jest sierotą biologiczną. 

Zgłoszenia dziecka do adopcji mogą dokonać 
m.in.: 

 organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
 placówka opiekuńczo-wychowawcza, w któ-

re przebywa dziecko,
 regionalne placówki opiekuńczo-terapeu-

tyczne lub regionalne ośrodki preadopcyjne,
 sąd, kurator
 podmiot leczniczy,
 oraz inne instytucje i  osoby, które powzięły 

informacje o dziecku uzasadniające zakwali-
fi kowanie dziecka do przysposobienia

Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
placówki, w  których przebywają dzieci cyklicznie 
zapraszają przedstawiciela ośrodka adopcyjnego 
na zespoły do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci 
w celu zaznajomienia z sytuacją podopiecznych oraz 
podjęcia decyzji, co do zasadności zgłoszenia mało-
letnich do adopcji.

BAJKA:

Dawno, dawno temu, żyła sobie pewna rodzinka, która nie 
miała dzieci. Ich życie było bardzo monotonne i  coraz bar-
dziej smutne. Brakowało im kogoś, kogo mogli by pokochać. 
Poszli więc do Pani, która wiedziała jak zaradzić w tej sytuacji. 
Często przychodzili do niej, na rozmowę i nowe doświadcze-
nia. Pewnego dnia zadzwonił telefon, pani powiedziała, że 
jest chłopczyk który potrzebuje swoich nowych rodziców. Ich 
serca zabiły mocniej. Odwiedzali go w  Domu Dziecka, gdzie 
mieszkał. 

Po kilkunastu wizytach wzięli chłopca do swojego domu. 
Chłopiec był bardzo zaniepokojony i  zdenerwowany. Przyszli 
rodzice starali się, aby chłopiec czuł się jak najlepiej. Początki 
były trudne, ale pokochali go jak własnego syna. Dali mu na imię 
Paweł. Nauczył się mówić i  chodzić i  wielu innych rzeczy. 
Na jego twarzy pojawił się uśmiech, który z dnia na dzień pro-
mieniował coraz bardziej. Gdy siadał na kolanach swojej mamy, 
zadawał pytanie: „Skąd się wziąłem?”. Wtedy jego mama, opo-
wiedziała jak zamieszkał razem z  nimi. Zrozumiał, że chociaż 
go nie urodziła to dała miłość, prawdę i wspaniałych rodziców, 
którzy pokochali go jak własnego syna. 
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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 dokumen-
tację m.in.: o stanie zdrowia, rozwoju. Sporządza kar-
tę dziecka. Na podstawie zgromadzonej dokumen-
tacji zespołowo na Komisji ds. Adopcji podejmuje 
decyzję kwalifi kującą dziecko do adopcji i dokonuje 
doboru do dziecka rodziny.

Kwalifi kacja dziecka do adopcji obejmuje m.in.:
 diagnozę psychologiczną dziecka,
 określenie specyfi cznych potrzeb dziecka,
 ocenę stopnia możliwości nawiązania przez 

dziecko więzi emocjonalnych w nowej rodzi-
nie,

 ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziec-
ka.

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 Zakwalifi kowane

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

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  dzie-
ciach oczekujących na przysposobienie, zwanego 
„WBD”. Jego zadaniem jest:

 gromadzenie i  rozesłanie kart wraz z  kom-
pletną dokumentacją dzieci zakwalifi ko-
wanych do adopcji przez ośrodki z  woje-
wództwa mazowieckiego do 15 ośrodków 
prowadzących wojewódzkie banki danych 
na terenie innych województw,

 gromadzenie i przekazanie kart wraz z kom-
pletną dokumentacją dzieci zakwalifi kowa-
nych do adopcji otrzymanych z 15 ośrodków 
prowadzących wojewódzkie banki danych 
na terenie innych województw do wszyst-
kich ośrodków adopcyjnych na terenie woje-
wództwa mazowieckiego.

Przekaz danych ma na celu intensyfi kację poszuki-
wań rodziny adopcyjnej dla danego dziecka na terenie 
całego kraju. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w War-
szawie od 01.01.2012r. jako jedyny w Polsce prowadzi 
centralny bank danych, zwany „CBD”, o dzieciach ocze-
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kujących na przysposobienie, związane ze zmianą do-
tychczasowego miejsca zamieszkania dziecka z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania 
w  innym kraju. Zadaniem CBD jest kwalifi kacja dzieci 
do adopcji związanej ze zmianą dotychczasowego 
miejsca zamieszkania dziecka z  terytorium Rzeczypo-
spolitej 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 adop-
cyjnej jak i po jej zakończeniu udziela kandydatom 
jak i rodzinom adopcyjnym wsparcia i pomocy psy-
chologiczno-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 biologicz-
nych, 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 naj-
bliższych w tym ojca dziecka. 

Pomoc Ośrodka w  tym zakresie jest bezpłatna. 
Pierwsza rozmowa może być anonimowa, nie wią-
że się z  żadną konkretną decyzją. Wspólnie z  kobie-
tą koncentrujemy się na przeanalizowaniu zasobów, 
umożliwiających pozostawienie dziecka w  rodzinie 
biologicznej, aspektach prawnych oraz udzieleniu rze-
telnej informacji o  procesie ewentualnego przekaza-
nia dziecka do adopcji, by nieodwracalna w skutkach 
prawnych decyzja matki/ojca była głęboko przemyśla-
na. Przedstawiamy rolę Ośrodka w tym zakresie. 

Podjęcie decyzji o powierzeniu dziecka do adop-
cji jest bardzo trudne dla matki, myśli z  tym związa-
ne wracają do niej nawet po latach. Kobiety boją się 
być oceniane, krytykowane, ganione za swoją decyzję. 
Ośrodek oferuje z jednej strony możliwość skorzysta-
nia ze wsparcia psychologicznego w trakcie i po podję-
ciu 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 przykła-
dowy list do matki biologicznej ich dziecka

LISTY:
Droga Matko mojej Córki,
Nie znam Cię, ale każdego dnia poznając moją cór-
kę, 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 wyobra-
zić co czułaś widząc inne kobiety karmiące i tulące 
swoje maleństwa. Wiem, ze byłaś wielokrotnie szy-
kanowana i potępiana za swoja decyzję… Niesłusz-
nie i niesprawiedliwie. Bo jak wielkiej odwagi, jak po-
tężnej miłości wymaga świadome oddanie dziecka, 
które nosiłaś pod sercem przez 9 miesięcy? Znacznie 
większej niż opiekowanie się nim, karmienie i wsta-
wanie 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 że-
byś 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 mi-
łości, a ona będzie z Ciebie dumna i będzie Cię ko-
chała 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 wy-
chowujący przysposobione dziecko mają możliwość 
skorzystania ze wsparcia indywidualnego lub gru-
powego Ośrodka. Na terenie ośrodka organizowane 
są cykliczne spotkania dla rodziców adopcyjnych, 
które dają możliwość wzajemnego dzielenia się do-
świadczeniami, podnoszenia kompetencji wycho-
wawczych i  wzbogacania wiedzy o  specyfi cznych 
potrzebach adopcyjnego dziecka oraz sposobach 
radzenia sobie z nimi. 

Wsparciem grupowym objęci są również kandy-
daci na rodziców adopcyjnych w  trudnym emocjo-
nalnie 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 możli-
wość podtrzymywania więzi pomiędzy rodzinami, 
wspólne spotkania i zabawy. 

PUNKTY WSPARCIA DLA DOROSŁYCH DZIECI 
ADOPTOWANYCH
Na wniosek pełnoletniej osoby adoptowanej Ośro-
dek udziela wsparcia w poszukiwaniu jej biologicz-
nych korzeni. Może udostępnić dokumentację adop-
cyjną lub poinstruować o działaniach pozwalających 
ustalić w jaki sposób do niej dotrzeć, wspierać w na-
wiązaniu kontaktu z rodziną biologiczną adoptowa-
nego, 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 PROWA-
DZENIA 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 szkolenio-
wego „Bliżej Dziecka”, zatwierdzonego Decyzją nr 
23/2015/RZ Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15.10.2015r. Szkoleniem obejmowane są osoby skie-
rowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub 
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO- PROMOCYJNA 
Ośrodek wraz z Oddziałami Zamiejscowymi pro-

wadzi szeroką działalność mającą na celu promowa-
nie idei adopcji oraz edukację adopcyjną środowi-
ska lokalnego. Służą temu wystąpienia w  mediach 
ogólnopolskich i lokalnych, rozpowszechnianie ulo-
tek informacyjnych dotyczących Ośrodka. Aktywnie 
prowadzona jest strona internetowa oraz Facebook. 

W 2017 r. pracownicy Ośrodka zorganizowali sze-
reg 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 cza-
sie ciąży, zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży 
oraz zagadnień stricte związanych z adopcją m.in.:

 FAS. Macierzyństwo bez alkoholu – Ciecha-
nów, 

 Zrozumieć Autyzm - Ciechanów,
 Zrozumieć dziecko z  FAS – profi l 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 wyraże-
nia 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 które-
go dochodzi najczęściej, gdy wskutek kryzy-
su w  rodzinie biologicznej i  występowania 
rażących zaniedbań konieczna jest interwen-
cja służb społecznych i umieszczenia dziecka 
w pieczy zastępczej, a prowadzona z rodziną 
praca na rzecz powrotu dziecka do domu nie 
przynosi efektu. Jest najczęściej występują-
cą formą regulacji sytuacji prawnej małolet-
nich, 

 wyrażenie przez rodzica biologicznego zgo-
dy na przysposobienie bez wskazania osoby 
przysposabiającej, co najczęściej dotyczy 
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sytuacji gdy kobiety tuż po porodzie decy-
dują się na pozostawienie dziecka w szpita-
lu, a następnie składa ostateczną deklarację 
w Sądzie, nie wcześniej jednak niż po sześciu 
tygodniach od urodzenia dziecka. Najczę-
ściej 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 dziec-
ka z  uregulowaną sytuacją prawną Sąd wyznacza 
opiekuna prawnego, który powołany jest do repre-
zentowania małoletniego w  ważnych sprawach ży-
ciowych, staje się też uczestnikiem postępowania 
sądowego w  sprawie o  przysposobienie. Ponadto, 
w  przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, wy-
magane jest wyrażenie przez nie zgody na adopcję. 
Dzieci młodsze, o  ile pojmują istotę przysposobie-
nia, 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 pocho-
dzeniu odstępuje się od tej zasady.

Dzieci zgłaszane celem poszukiwania rodziców 
adopcyjnych przebywają najczęściej w: 

 rodzinnej pieczy zastępczej (w rodzinach za-
stępczych zawodowych, rodzinnych domach 
dziecka, rodzinach zastępczych niezawodo-
wych, sporadycznie w  rodzinach zastęp-
czych spokrewnionych), 

 instytucjonalnej pieczy zastępczej (w rodzin-
nych domach dziecka zachowujących status 
instytucji, placówkach opiekuńczo- wycho-
wawczych), 

 interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 
gdzie zwykle umieszczane są dzieci, któ-
re tuż po urodzeniu zostały pozostawione 
przez matki w szpitalu,

 nieliczne w domach pomocy społecznej. 
Ośrodek adopcyjny prowadzi regularną współ-

pracę z  tymi środowiskami w  celu określenia po-
trzeb zgłaszanych do adopcji dzieci, co umożliwia 
dokonanie doboru odpowiedniej rodziny. 

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami wszyst-
kie dzieci przebywające w  środowisku pieczy za-
stępczej, które mają uregulowaną sytuację prawną, 
powinny być zgłoszone do ośrodka adopcyjnego. 
Nie oznacza to jednak, że wszystkie zostają zakwali-
fi kowane do przysposobienia. Po przeanalizowaniu 
sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, rozwojowej, wie-
ku dziecka, jego gotowości do adopcji, stanowiska 
małoletniego i  opiekuna prawnego odnośnie przy-
sposobienia, uwzględniając jednocześnie zdolność 

dziecka do nawiązania więzi z  rodziną adopcyjną, 
ośrodek sporządza tzw. kartę dziecka oraz diagno-
zę psychologiczno- pedagogiczną, następnie po-
dejmuje decyzję kwalifi kacyjną i  ustala zasadność 
wszczęcia poszukiwania rodziny adopcyjnej. 

Dzieci, zgłaszane do ośrodka adopcyjnego po-
chodzą z  rodzin, które borykają się z  różnymi pro-
blemami w  funkcjonowaniu. I  choć przyczyny wa-
runkujące fakt, że trafi ają do adopcji ewoluują nieco 
na przestrzeni lat (zmienił się na przykład od-
biór społeczny samotnego macierzyństwa) należą 
do nich uzależnienia, niewydolność wychowaw-
cza, brak gotowości do rodzicielstwa, brak wsparcia 
ze strony bliskich (w tym również ojca dziecka), upo-
śledzenie umysłowe lub choroby psychiczne rodzi-
ców, przemoc, konfl ikty z prawem, złe warunki ma-
terialne i bytowe. 

Od wielu lat obserwujemy, że dominującym pro-
blemem rodziców naturalnych dzieci zgłaszanych 
do adopcji w Polsce jest alkoholizm. Nierzadko, ko-
biety będące w  ciąży nie są w  stanie powstrzymać 
się od spożywania alkoholu, co powoduje że naraża-
ją płód na działanie najbardziej uszkadzającego te-
ratogenu. W rezultacie wiele dzieci, które trafi ają do 
rodzin adopcyjnych mierzy się z trudnościami wyni-
kającymi ze spektrum płodowego zespołu alkoholo-
wego - FASD. Jego objawy mogą być w różny sposób 
nasilone i  przejawiać m.in. obniżoną koncentracją 
uwagi, nadruchliwością, zaburzoną koordynacją 
ruchową, obniżonymi zdolnościami poznawczymi, 
dysmorfi ą twarzoczaszki, problemami zdrowotnymi. 

Narażenie dzieci na wpływ środków psycho-
aktywnych w  życiu prenatalnym nie jest jedynym 
czynnikiem, który niekorzystnie wpływa na ich roz-
wój. Matki biologiczne często nie korzystają z  wy-
starczającej 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 zaniedby-
wania, ich potrzeby nie są zaspokajane we właściwy 
sposób. Są świadkami i ofi arami szeroko rozumianej 
przemocy i krzywdzenia, nabywają przekonania, że 
otoczenie może być zagrażające, a  opiekun nie za-
wsze udziela pomocy. Tym samym pierwotna więź, 
którą dzieci powinny stworzyć z matką, ojcem, sta-
nowiąca przy tym matrycę do budowania innych 
satysfakcjonujących relacji w  życiu, zostaje zakłó-
cona i  prowadzi do wytworzenia nieprawidłowe-
go stylu przywiązania, a  w  skrajnych przypadkach 
do reaktywnych zaburzeń przywiązania - RAD. U dzie-
ci, których potrzeby nie są zaspokajane, zamiast bli-
skości pojawia się doświadczenie odrzucenia i utraty 
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poczucia bezpieczeństwa. Wówczas często docho-
dzi do zaburzeń autoregulacyjnych w  organizmie, 
przejawiających się z  jednej strony rozdrażnieniem, 
niepokojem, agresją, paniką, a z drugiej - spadkiem 
aktywności, odrętwieniem, dysocjacją. Dzieci z  za-
burzonymi mechanizmami regulacyjnymi mogą 
wydzielać nadmierną ilość hormonu stresu, inaczej 
poruszać się, co wynika z  napięcia mięśniowego 
i  przykurczy, unikać kontaktu wzrokowego, zacho-
wywać nadmierny dystans lub „lepkość emocjonal-
ną”. Żeby przetrwać w skrajnie trudnych warunkach 
uczą się „wyłączania różnych funkcji”, po to by mniej 
czuć, słyszeć, widzieć. Tak utrwalony sposób radze-
nia sobie zastosowują w codziennym funkcjonowa-
niu, szczególnie w sytuacjach stresujących, również 
podczas pobytu w rodzinie zastępczej czy adopcyj-
nej, 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 społecz-
nych, który doprowadza do umieszczenia ich w pie-
czy zastępczej jest bardzo trudnym doświadczeniem. 
W  związku z  tym dzieci często mierzą się z  poczu-
ciem odrzucenia ze strony biologicznych rodziców 
lub poczuciem krzywdy, której sprawstwo przypisu-
ją 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 ro-
dzinach 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 kontrolowa-
nia swojego otoczenia, tym samym stawia wysoko 
poprzeczkę przed rodzicami adopcyjnymi, któ-
rych podstawowym zadaniem jest wypracowanie 
w  dziecku przekonania, że może polegać na opie-
kunach. Z  doświadczenia rodziców adopcyjnych, 
współpracujących z  Ośrodkiem wiemy, że bywa 
to niekiedy proces bardzo trudny i długotrwały, sta-
wiający wiele wyzwań i wymagający od nich odpo-
wiednich predyspozycji osobowościowych. 

Kandydaci zgłaszający się do Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie celem przyspo-
sobienia dziecka to w głównej mierze pary małżeń-
skie, dotknięte problemem niemożności posiadania 
dzieci biologicznych. W  trakcie trwania procedury, 

osoby przygotowujące się do roli rodzica adopcyj-
nego poznają specyfi kę potrzeb dzieci wychowu-
jących się poza rodziną naturalną, nabierają świa-
domości z  jakimi defi cytami, problemami mogą się 
w przyszłości zmierzyć i w jaki sposób można sobie 
z nimi poradzić. 

Osoby starające się o adopcję najczęściej deklaru-
ją chęć przyjęcia dziecka lub dwuosobowego rodzeń-
stwa do trzeciego roku życia, ale od kilu lat obserwu-
jemy coraz większą akceptację wieku przedszkolnego 
i  wczesnoszkolnego. Zwykle kandydaci pragną przy-
sposobić dziecko jak najbardziej zdrowe, z potencja-
łem który w  przyszłości umożliwi prowadzenie sa-
modzielnego życia, jednocześnie dostrzegamy coraz 
większą otwartość na niektóre dysfunkcje czy ogra-
niczenia. Kandydaci na rodziców częściej, niż jeszcze 
kilka lat temu, gotowi są przyjąć dzieci, pochodzące 
od upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim rodzi-
ców, wciąż jednak obawiają się obciążeń wynikających 
z chorób psychicznych, znacznego upośledzenia umy-
słowego, chorób genetycznych. Rodziny starające się 
o adopcję mają trudność z podjęciem decyzji o prze-
jęciu opieki nad dziećmi z  pełnoobjawowym zespo-
łem FAS, upośledzonymi umysłowo, molestowanymi 
seksualnie, dotkniętymi chorobami genetycznymi 
(np. Zespół Downa), niepełnosprawnymi fi zycznie. 
Brakuje też par otwartych na propozycję wieloosobo-
wego 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 lo-
kalnych działających na terenie danego wojewódz-
twa. 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 nieobec-
ni fi zycznie 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 adop-
cyjnym bardzo istotna jest otwartość i zrozumienie, 
a także szacunek do historii dziecka oraz jego emocji 
i wspomnień z tym związanych. Niekiedy może wią-
zać się to z  trudnościami czy rozterkami rodziców 
adopcyjnych, dlatego rodziny mają możliwość ko-
rzystania ze wsparcia i  poradnictwa ośrodka adop-
cyjnego nie tylko w  trakcie procedury, ale również 
po zakończonym etapie sądowym. 



29

Adopcja zakłada zerwanie więzi dziecka z rodziną 
biologiczną i budowanie szczerej, opartej na zaufa-
niu relacji z  dzieckiem przysposabianym. Wymaga 
od nowych opiekunów akceptacji dotychczasowej 
historii życia dziecka i  poszanowania jego rodziny 
pochodzenia. W pracy mającej na celu przygotowa-
nie rodzin do adopcji zachęcamy, by odpowiedzią 
na naturalną potrzebę dziecka adoptowanego, któ-
re zwykle chce wiedzieć dlaczego nie wychowuje się 
z rodzicem biologicznym, była gotowość do podej-
mowania rozmów z dzieckiem na ten temat. 

Dziecko, osiągając pełnoletność, ma prawo 
do wglądu do swoich dokumentów w  ośrodku ad-
opcyjnym oraz do pozyskania pierwotnego aktu 

urodzenia, co jest często początkiem poszukiwań 
rodziny biologicznej, ale też budowania własnej toż-
samości. Niezwykle ważnym jest, by rodzice adop-
cyjni towarzyszyli dziecku w tym procesie, udzielali 
mu wsparcia. 

Rodzicielstwo adopcyjne, jak każde inne jest 
zwykle przepełnione radością i troskami. Niewątpli-
wie 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 

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diece-
zji Radomskiej powstał w  2001 roku. Jest to miejsce 
wyjątkowe ze względu na ideę swojej działalności. 
Od początku istnienia Ośrodek stawiał sobie jeden cel: 
pomoc i wsparcie, przede wszystkim dla Rodzin, które 
nie mogą mieć dzieci, ale również dla tych wszystkich 
maluchów, które marzą, aby mieć mamę i tatę. 

Podstawową ideą działania Ośrodka jest wspie-
ranie naturalnego prawa dziecka do godnego życia 
i posiadania rodziny w oparciu o zasady wychowania 
chrześcijańskiego. Cele te realizowane są poprzez dzia-
łalność wspierającą rodzinę naturalną dziecka, jak rów-
nież przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziców adopcyjnych na rzecz sierot społecznych, 
które przebywają w placówkach lub w opiece zastęp-
czej.

Cele i  zadania Ośrodka są określone w  ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nasza placówka przygotowuje kandydatów 
do przysposobienia dziecka. Każdego roku do Kato-
lickiego Ośrodka Adopcyjnego zgłasza się kilkanaście 
rodzin potrzebujących specjalistycznego wsparcia. 
Z  prowadzonego w  Ośrodku poradnictwa, korzysta 
rocznie kilkadziesiąt osób, usiłując w  ten sposób po-
radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, często 
powstałymi w  wyniku uzależnień, bezradności czy 
choroby. Wszystkim tym osobom Ośrodek daje wspar-
cie emocjonalne, udziela porad, konsultacji lub w razie 
potrzeby prowadzi terapie psychologiczne lub kieruje 
do właściwych specjalistów. 

Do Ośrodka zgłaszają się także matki spodziewa-
jące się dziecka, znajdujące się w trudnej sytuacji czy 
osoby niezaradne życiowo. Dla bardzo wielu osób 

2. KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNY PRZY CARITAS 
DIECEZJI RADOMSKIEJ 

Ośrodek jest pierwszym miejscem, gdzie spotykają 
się ze zrozumieniem, konkretną pomocą, czy gestem 
życzliwości.

Współpracujemy także z  organizacjami działają-
cymi na rzecz rodziny i dziecka, organizujemy pomoc 
materialną dla żłobków, przedszkoli, domów dziecka 
i  osób prywatnych będących w  trudnej sytuacji ma-
terialnej w zakresie przekazywania odzieży dziecięcej, 
zabawek i  pomocy edukacyjnych. Prowadzimy szko-
lenia, warsztaty m.in. dla młodzieży przebywającej 
w  placówkach socjoterapeutycznych, nauczycieli czy 
pracowników szpitali. Staramy się czynnie poszerzać 
świadomość społeczeństwa na temat adopcji.

KILKA SŁÓW O ADOPCJI

Adopcja to proces długotrwały, do którego trzeba 
odpowiednio się przygotować. Każdy kto zwraca się 
do nas o  pomoc jest doświadczonym wędrowcem, 
którego kręte ścieżki losu doprowadziły do miejsca, 
w którym marzenia o byciu rodzicem się spełniają, jed-
nak żebyśmy mogli mówić o  powodzeniu procedury 
adopcyjnej musimy zacząć od początku, kiedy u drzwi 
Ośrodka stają osoby chcące zrealizować najskrytsze 
pragnienie posiadania pełnej rodziny. Potrzeba tak 
niewiele żeby pomóc, a jednak ta droga bywa trudna 
i wyboista.

Dzięki chęciom i  dużej motywacji oraz wsparciu 
ze strony pracowników Ośrodka wielu przyszłych ro-
dziców podejmuje wyzwanie i  rozpoczyna starania 
o przysposobienie. Adopcja dla wielu osób to jedyna 
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droga, aby w  sposób zgodny z  wyznawanymi poglą-
dami i wartościami stać się rodzicami. Często po wielu 
przykrych doświadczeniach związanych ze staraniem 
się o  powiększenie rodziny małżonkowie nie wiedzą, 
co zrobić aby zrealizować swoje pragnienia i  marze-
nia o posiadaniu potomstwa. Kiedy małżonkowie po-
dejmują decyzję o przybyciu do Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjnego przy Caritas Diecezji Radomskiej pełni są 
obaw przed nieznanym. Mają mnóstwo pytań związa-
nych z przebiegiem procedury. Dlatego tak ważne jest, 
aby każdego potraktować indywidualnie i  poświęcić 
mu odpowiednią ilość czasu, a  w  sytuacjach trud-
nych udzielić wsparcia. Musimy pamiętać, że po obu 
stronach mamy „żywe” osoby i  bezpośredni kontakt 
z emocjami, które czasami biorą górę nad rozsądkiem, 
dlatego tak istotny jest wtedy głos wsparcia, który oka-
że zrozumienie, ale jednocześnie uświadomi, co jest 
ważne.

Każdy kto zwraca się do Ośrodka o pomoc otrzy-
muje informację o warunkach jakie należy spełnić, aby 
móc ubiegać się o  bycie rodziną adopcyjną (więcej 
informacji na naszej stronie internetowej www.adop-
cjaradom.pl). Przede wszystkim, wszyscy kandydaci 
na rodziców muszą mieć ukończone Szkolenie PRIDE/
ADOPCJA. Jednak za nim rodzina zostanie zakwalifi -
kowana do uczestnictwa w  szkoleniu konieczne jest 
spotkanie diagnostyczne i  rozmowa z  psychologiem, 
która pozwoli poznać małżonków, ich poglądy, sposób 
funkcjonowania oraz postawy wychowawcze. Podczas 
konsultacji psychologicznych weryfi kujemy również 
sposób funkcjonowania kandydatów, tak aby wyeli-
minować jakiekolwiek zaburzenia. Pozytywna opi-
nia psychologiczna jest kwalifi kacją do uczestnictwa 
w  szkoleniu, które ma charakter warsztatowy i  trwa 
54 godziny (ok. 3,5 miesiąca). Każde spotkanie to jedna 
sesja, na której poruszane są tematy związane z adop-
cją, rozwojem dziecka oraz więzią. Wszystkich sesji jest 
12, uczestnicy po każdym module otrzymują materiały 
szkoleniowe oraz prace domowe w postaci Ksiąg Ży-
cia. Całe szkolenie prowadzone jest przez licencjono-
wanych Trenerów PRIDE, którzy swoim doświadcze-
niem i wiedzą pokazują uczestnikom, jak wiele pracy 
trzeba włożyć, aby zbudować prawidłowo funkcjo-
nującą rodzinę, w której dzieci mają właściwe wzorce 
do naśladowania. Szkolenie kończy się otrzymaniem, 
bądź brakiem, kwalifi kacji do pełnienia funkcji rodzi-
ny adopcyjnej. Od tej chwili zaczyna się oczekiwanie 
na najważniejszą osobę. 

Bardzo trudno określić, jak długo może potrwać 
cała procedura. Wiele zależy od sytuacji prawnej dzie-
ci - tylko dzieci, których rodzice pozbawieni zostali 
władzy rodzicielskiej mogą być zgłoszone do adopcji. 
Zgłoszenia napływają do nas z całej Polski. Niejedno-
krotnie pracownicy naszego Ośrodka pokonywali setki 
kilometrów, aby dojechać na pierwszy kontakt rodziny 

z dzieckiem, które przebywało w Placówce na drugim 
końcu Polski. Zawsze kiedy jedziemy z rodziną na kon-
takt staramy się być wsparciem i ostoją dla przyszłych 
rodziców, którzy bardzo przeżywają to wydarzenie. 
Często po dotarciu na miejsce okazuje się, że nerwy 
i stres mijają, a rodzice bez żadnych kłopotów odnaj-
dują się w nowej sytuacji. Podobnie jak i dzieci, które 
chętnie poznają swoich gości i uczą się wspólnego by-
cia razem. Najważniejsza jest nadzieja na lepsze jutro, 
jaką możemy dać jako Ośrodek Adopcyjny nie tylko 
dzieciom, ale również rodzinom oczekującym na przy-
sposobienie.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny od początku swo-
jej działalności pomógł bardzo wielu potrzebującym 
dzieciom. Każde z  nich ma swoją historię oraz wiele 
trudnych doświadczeń za sobą. Często adopcja jest 
jedynym pozytywnym doświadczeniem, z  jakim ma 
kontakt takie dziecko. Chęć posiadania mamy i  taty 
jest tak wielka, że bez względu na trud związany z na-
wiązaniem kontaktu i  stopniowym poznawaniem 
się nawzajem, dziecko podejmuje próbę zbudowa-
nia jak najbardziej właściwej relacji. Wzajemna więź 
i  przywiązanie rodzi się stopniowo, na wszystko po-
trzeba czasu i  odpowiednich warunków do wzrostu. 
Budowania relacji nie można przyspieszyć, wszystko 
musi dziać się w odpowiednim czasie. Dlatego też ni-
gdy niczego nie przyspieszamy ani nikogo nie zmusza-
my do podejmowania decyzji sprzecznych z własnymi 
przekonaniami. Przyszli rodzice muszą być pewni swo-
jej decyzji. Każde spotkanie to kolejny krok zbliżający 
do wspólnego celu jakim jest pełna rodzina. Ciężko 
określić ile czasu potrzeba na zbudowanie więzi oraz 
relacji pomiędzy kandydatami, a  dzieckiem. Czasem 
jest to zaledwie kilka spotkań, z  drugiej strony bywa 
i  tak, że wzajemne zaufanie budowane jest dłużej, 
co może rodzić pewne trudności wobec późniejsze-
go funkcjonowania dziecka w rodzinie (mówimy tutaj 
o  kłopotach adaptacyjnych). Dlatego tak ważne jest 
wsparcie ze strony pracowników Ośrodka, na każdym 
etapie trwania procedury. Wzajemne relacje przyszłych 
rodziców i dziecka na samym początku są bardzo kru-
che. Wszyscy próbują lepiej się poznać, każdy chce po-
kazać siebie z jak najlepszej strony, są to normalne me-
chanizmy związane z autoprezentacją. Istotne jest, aby 
budować relacje w  sposób prawidłowy, opierając się 
na szczerości i prawidłowych wzorcach zachowania.

W  momencie kiedy rodzina chce przysposobić 
dziecko i jest pewna swej decyzji, po wstępnych spo-
tkaniach składamy wnioski o  zabezpieczenie, aby 
na czas procedury adopcyjnej dziecko mogło być już 
w  domu z  rodzina i  dalej budować wzajemną więź 
i  relacje. Na każdym etapie procedury jako Ośrodek 
Adopcyjny służymy wsparciem i pomocą. Kiedy wszyst-
kie formalności zostaną spełnione, wyznaczona zosta-
je sprawa o przysposobienie, po której rodzice mogą 



zmienić dziecku imię, nadać swoje 
nazwisko i odebrać nowy akt uro-
dzenia. Bardzo ważne jest, aby 
dopilnować wszystkich formal-
ności, ponieważ są one niezbęd-
ne do tego, aby dziecko mogło 
we właściwy sposób funkcjono-
wać w środowisku. Każda procedu-
ra adopcyjna objęta jest okresem 
preadopcyjnym, który najczęściej 
wykonywany jest na zlecenie sądu 
przez Ośrodek Adopcyjny, który 
zajmował się daną sprawą.

Jednym z  podstawowych 
i  pierwszych ogniw pracy Ośrodka, 
na każdym etapie procedury przy-
sposobienia, czy przygotowania ro-
dziny, jest pracownik. Trudno ocenić, 
jaki powinien być to człowiek. Trud-
no ocenić, czy jego praca jest tylko 
zawodem, czy to swego rodzaju mi-
sja, którą realizuje wespół z  innymi 
pracownikami. W  naszym zespole 
pracuje dwóch pedagogów i  jeden 
psychologów, którzy służą pomocą, 
każdemu kto jej potrzebuje. 

3. KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNY CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-
-PRASKIEJ W WARSZAWIE

Materiał przygotowany przez 
Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy 

Caritas Diecezji Radomskiej.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w  Warszawie działa 
od 24 lat. W  tym czasie ponad 3,5 tysiąca dzieci 
pozbawionych możliwości wychowania w  rodzinie 
pochodzenia znalazło nowe rodziny. 

Ośrodek powołany został do istnienia na mocy 
dekretu Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza 
Romaniuka z dnia 1 czerwca 1994 r. Inicjatywa po-
wołania Ośrodka narodziła się w gronie uczestników 
Ruchu Obrony Życia im. Księdza Jerzego Popiełusz-
ki. Podczas pracy stało się dla nas oczywiste, że idea 
obrony życia poczętego nie może obejmować tylko 
czasu do chwili narodzin dziecka, musi sięgać cza-
sowo dalej, dopóki nie upewnimy się, czy dziecko 
nie jest zagrożone sieroctwem społecznym, a matka 
sytuacją kryzysową, z którą sobie nie umie poradzić. 
Realizacja pomysłu stała się możliwa dzięki przychyl-

nej postawie Duszpasterstwa Rodzin Kurii Warszaw-
sko-Praskiej oraz wsparciu Biskupa. 

Od początku istnienia Ośrodka jego misją było 
poszukiwanie zastępczego środowiska rodzinne-
go dla dzieci porzuconych i  pozbawionych opieki 
rodzicielskiej. Zostało to określone w  dekrecie po-
wołującym placówkę: Zadaniem Ośrodka będzie 
ratowanie poczętego dziecka przed odrzuceniem 
go przez naturalną matkę oraz przed umieszcze-
niem w  państwowych placówkach opiekuńczych. 
Ośrodek będzie służył pomocą w  zakresie spraw 
związanych z  przysposobieniem dzieci, do umiesz-
czania ich w rodzinach zastępczych i rodzinnych do-
mach dziecka (Dekret Nr 891/A/94 z dnia 1 czerwca 
1994 r. Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza 
Romaniuka).
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Podejmujemy działania promujące ideę adopcji 
w społeczeństwie poprzez stronę internetową www.
adopcja.org, udział w programach radiowych i tele-
wizyjnych (linki umieszczone na stronie w zakładce 
„My w mediach”), materiały prasowe, rozpowszech-
nianie biuletynów Ośrodka, udział w konferencjach. 
Celem tych działań jest propagowanie rodzicielstwa 
adopcyjnego, upowszechnianie i akcentowanie po-
zytywnych skutków adopcji w  wymiarze społecz-
nym, promowanie zgodnego z prawem oddawania 
dzieci do adopcji, kształtowanie w  społeczeństwie 
pozytywnego obrazu osoby oddającej dziecko 
do adopcji, motywowanie rodzin do przyjmowania 
dzieci niepełnosprawnych oraz starszych.

Pracą Ośrodka kieruje dyrektor powoływany 
przez Biskupa Ordynariusza. Organizatorem i pierw-
szym dyrektorem Ośrodka była pediatra. Od 1997 r. 
zespołem pracowników, złożonym z  psychologów 
i pedagogów, kieruje dyrektor - psycholog. 

Aktualnie, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 
roku, Ośrodek wykonuje zadanie zlecone z  zakresu 
administracji rządowej realizowane przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego (art. 184 ustawy) 
w  ramach umowy o  powierzenie realizacji zadania 
publicznego z  zakresu wspierania rodziny i  syste-
mu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu 
ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny.

Jednym z  podstawowych zadań Ośrodka jest 
diagnoza, szkolenie i  kwalifi kowanie kandydatów 
do przysposobienia. Formacja kandydatów na rodzi-
nę adopcyjną prowadzona jest indywidualnie z każdą 
parą małżeńską i  trwa przeciętnie około roku. Pierw-
szym etapem jest diagnoza psychologiczno-peda-
gogiczna małżonków. Jeśli rodzina otrzyma wstępną, 
pozytywną opinię kwalifi kacyjną, podejmuje szkolenie 
w  Ośrodku. Aktualnie KOA posługuje się autorskim 
programem „SŁUŻYĆ NAJMNIEJSZYM”, zatwierdzonym 
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie realizowane jest w  formie warsztatów, 
w  których uczestniczy 7-8 par. Celem szkolenia jest 
budowanie umiejętności rozumienia świata dziecka 
dotkniętego sieroctwem społecznym. Zakres szkole-
nia obejmuje m. in. tematykę związaną z problemami 
zdrowotnymi i  rozwojowymi dzieci przebywających 
poza środowiskiem rodzinnym, skutkami deprywa-
cji potrzeb we wczesnym dzieciństwie, sposobami 
kompensacji opóźnień rozwojowych, zagadnieniami 
prawnymi, czy jawnością adopcji. W ramach tzw. krę-
gów kandydaci spotykają rodziny, które przysposobi-
ły już dzieci i  są gotowe dzielić się swoimi doświad-
czeniami związanymi z adopcją. 

Po zakończeniu szkolenia i  ostatecznej diagno-
zie, Komisja Kwalifi kacyjna KOA podejmuje decy-

zję o  kwalifi kacji kandydatów do przysposobienia. 
Ośrodek proponuje małżonkom dziecko zakwalifi -
kowane do przysposobienia znając potrzeby dziec-
ka i  możliwości rodziny. Pracownik Ośrodka towa-
rzyszy rodzinie w  momencie poznawania dziecka 
przebywającego w rodzinnym lub instytucjonalnym 
środowisku zastępczym. Ośrodek sprawuje opie-
kę nad tworzącą się rodziną adopcyjną, pomaga 
w sformułowaniu wniosku o przysposobienie i jego 
złożeniu w  Sądzie Rodzinnym. Zadaniem Ośrodka 
jest sporządzenie opinii na temat małżonków oraz 
ich kontaktów z przyjętym dzieckiem.

Ośrodek zajmuje się także opiniowaniem na zle-
cenie Sądów adopcji wewnątrzrodzinnych i adopcji 
dzieci przez rodziny zastępcze, w  których dotych-
czas się wychowywały. 

Po przysposobieniu rodziny nadal mają moż-
liwość korzystania z  poradnictwa i  wsparcia psy-
chologicznego w  Ośrodku. Przy Ośrodku działa 
od lat Środowisko Rodzin Adopcyjnych spotykające 
się regularnie raz w  miesiącu. Spotkania te stano-
wią okazję do pogłębiania relacji między rodzinami 
adopcyjnymi, służą wymianie doświadczeń, stwarza-
ją możliwość uzyskania pomocy w  rozwiązywaniu 
trudności, pozwalają dzieciom adoptowanym zro-
zumieć, że ich sytuacja nie jest jednostkowa i mogą 
liczyć na pomoc w przeżywaniu akceptacji tego fak-
tu. Coraz częściej przychodzą do nas, dorosłe już, 
dzieci adoptowane. Stajemy przed kolejnym zada-
niem, jakim jest pomoc w dotarciu do wiedzy o swo-
im pochodzeniu i budowaniu własnej tożsamości.

Od 18 września 2014 roku na mocy Ustawy z dnia 
25 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych in-
nych ustaw obok prowadzenia procedur adopcyjnych 
zadaniem ośrodka jest również prowadzenie szko-
leń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców 
zastępczych, lub prowadzenia rodzinnych domów 
dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektorów placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 
Odpowiadając na tę potrzebę Katolicki Ośrodek Adop-
cyjny opracował autorski program szkolenia dla kan-
dydatów do sprawowania pieczy zastępczej „DOBRZE, 
ŻE JESTEŚ”, który został zatwierdzony przez Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Istotnym obszarem naszego działania jest praca 
z rodziną pochodzenia dziecka, zazwyczaj z kobieta-
mi w ciąży, znajdującymi się w trudnej sytuacji życio-
wej, pomoc psychologiczna i prawna, czasem rzeczo-
wa, współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę. 
Część zgłaszających się do nas matek zamierzających 
oddać dziecko do adopcji, po nawiązaniu współpra-
cy z Ośrodkiem zmienia decyzję i zatrzymuje dziecko 
przy sobie. Także po oddaniu dziecka potrzebujące 
tego matki mają możliwość korzystania ze wsparcia 
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ŚWIADECTWA ZA:

Mam na imię Marcin. W grudniu skończyłem 18 lat. Chodzę do trzeciej klasy Technikum Leśnego, w przy-
szłości chciałbym zostać leśniczym. Mam siostrę, która - tak jak ja - jest adoptowana. O mojej adopcji wiem 
w zasadzie „od zawsze”. Moi rodzice nigdy nie robili z tego tajemnicy ani przede mną, ani przed moją siostrą 
Alicją. Od dziecka opowiadali nam o tym, jak zostaliśmy przez nich wybrani. Nigdy też nasi rodzice nam nie 
pobłażali ani nie „odpuszczali”. Starają się wychować nas tak, jak najlepiej potrafi ą. Nie zawsze moje postę-
powanie jest takie, jak by sobie tego życzyli, ale tata mówi, że wiek dorastania rządzi się innymi prawami 
i wszystko jest do przeżycia.
W zasadzie do okresu dojrzewania nie miałem problemu z moją adopcją. Od pewnego czasu jednak zadaję 
sobie pytanie, dlaczego oddano mnie do adopcji, czemu mnie nie chcieli? Rodzice zrobili wszystko, żeby 
pomóc mi w poznaniu odpowiedzi na te pytania. Długo i niepotrzebnie ukrywałem przed rodzicami, co tak 
naprawdę mnie gnębiło. Kiedy wreszcie zdecydowałem się powiedzieć, rodzice okazali mi wiele zrozumie-
nia. Myślę, że dobrze się stało, że mam dom, kochających rodziców i fajną siostrę. Dziś myślę, że gdyby oni 
nie zdecydowali się na adopcję, to ja nie miał bym tego, co dziś mam. Codziennie moi rodzice Bogu dziękują 
za nas, a my Bogu dziękujemy za nich, bo to On połączył nasze drogi i nasze życie. 
Chciałbym podziękować swoim rodzicom za trud, który wkładają w moje wychowanie, za to, że pomagają 
mi i są zawsze, kiedy ich potrzebuję. Chcę podziękować także Pani Zosi Dłutek za wsparcie i pomoc w uzy-
skaniu odpowiedzi na moje wątpliwości.
 Pozdrawiam Marcin 

(…) Czasem myślimy, że najpiękniejszym darem w  życiu jest biologiczne dziecko – kiedy widzisz swój 
uśmiech w jego uśmiechu, kiedy widzisz swoje oczy w jego oczach. Nam dane jest rodzicielstwo adopcyjne 
– kiedy ich uśmiech nie jest naszym uśmiechem, a ich oczy nie są naszymi oczami. Nie mamy biologicznego 
dziecka, więc nie wiemy, jak to jest. Natomiast wiemy, jak jest z rodzicielstwem adopcyjnym.
Chłopcy są dla nas najważniejsi w życiu. Nic i nikt nie ma takiego znaczenia, jak oni.
W naszych sercach pełno jest pozytywnych emocji.
Kiedy chłopcy zdobywają nowe umiejętności, kiedy ładnie się rozwijają – w sercu radość i duma. Kiedy coś 
źle się dzieje z ich zdrowiem – w sercu lęk i obawa. Kiedy wyjeżdżają do babci na kilka dni – w sercu tęsknota. 
Kiedy patrzymy na nich, śpiących po całym dniu rozrabiania – w sercu przeogromna miłość. To jest miłość 
matczyna i ojcowska, tu i teraz, bez patrzenia w przeszłość.
 Anna i Tomasz

(…) Chcemy szczególnie podkreślić, że rodzicielstwo adopcyjne to wybór bardzo świadomy, żaden sub-
stytut, zamiennik, żadne pokrętne podejście „że jak adoptujemy, to może nam się odblokuje i urodzimy”. 
Nie. Antoś jest naszym Synem, wymodlonym, wymarzonym, ukochanym i długo wyczekiwanym. To ocze-
kiwanie bywało często trudne i męczące. Ale jednocześnie było niezwykle ważne i potrzebne – pozwoliło 
nam poukładać myśli, wyobrażenia na temat siebie jako rodziców, uprościć nasze oczekiwania, dało też czas 
na zrozumienie, jak bardzo pragniemy poznawać świat i dzielić się miłością z Kimś, kto przyjmie ją bezwa-
runkowo. A Antoś przyjmuje ją właśnie tak i uczy nas tego samego każdego dnia.
 Anna i Piotr

psychologicznego. Od wielu lat działa nasz telefon za-
ufania „Pomoc Matce – życie dziecku”. 

Zgodnie z art.164§1 Ustawy o wspieraniu rodzi-
ny i  systemie pieczy zastępczej dzieci zgłaszane są 
do Ośrodka m. in. przez rodziny biologiczne, orga-
nizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektorów 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektora 
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, sądy, 
szpitale. Wprowadzone przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej „Zasady monitorowania i  realizacji 

procesów adopcyjnych w  województwie mazowiec-
kim” potwierdzają wolę ustawodawcy dowolności wy-
boru ośrodka adopcyjnego przez podmiot zgłaszający 
z zachowaniem granic województwa mazowieckiego.

Pracownicy Ośrodka sporządzają diagnozy psy-
chologiczno-pedagogiczne dla zgłaszanych dzieci, 
określają ich specyfi czne potrzeby, dbają o aktualiza-
cję dokumentacji dzieci. To umożliwia im wypełnienie 
karty dziecka i podjęcie decyzji o kwalifi kacji lub braku 
kwalifi kacji do adopcji. W sytuacji gdy wśród zakwali-
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fi kowanych przez nas rodzin brak jest odpowiednich 
kandydatów na rodzinę dla dziecka, Ośrodek przesy-
ła do Wojewódzkiego Banku Danych kartę dziecka. 
Umożliwia to poszukiwanie dla dziecka rodziny spo-
śród kandydatów zakwalifi kowanych przez inne ośrod-
ki województwa mazowieckiego i całej Polski.

Ośrodek posiada uprawnienia do prowadzenia 
procedur przysposobienia związanych ze zmianą 
miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszka-
nia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 
z  Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej z  dnia 13 stycznia 2017 r. w  sprawie listy 
ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpra-
cy z organami centralnymi innych państw lub z licen-
cjonowanymi przez rządy innych państw organizacja-
mi lub ośrodkami adopcyjnymi. Do adopcji związanej 
z przemieszczeniem poza granice Polski trafi ają tylko 
te dzieci, dla których ośrodki adopcyjne w całym kraju 
nie znalazły rodziny. Małe dzieci mają zazwyczaj po-
ważne problemy zdrowotne i rozwojowe, wymagające 
specjalistycznego leczenia i szczególnej opieki. Starsze, 
oprócz problemów ze zdrowiem, dodatkowo obciążo-
ne są niełatwą historią swego życia, a  także świado-
me trudnej sytuacji, w której się znajdują. Zdarza się, 
że pomimo chęci posiadania rodziców, nie są w  sta-
nie zaufać dorosłemu i  odrzucają rodzinę, która chce 
je przysposobić. Procedura adopcyjna w  Polsce trwa 
kilka miesięcy i wiąże się z dwu- lub trzykrotnym przy-
jazdem rodziny do Polski.

Ośrodek współpracuje z  licencjonowanymi 

organizacjami adopcyjnymi we Włoszech, USA, 
Szwecji, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Niemczech 
i  Francji. Rozpatruje również wnioski kandydatów 
nadsyłane bezpośrednio przez MRPiPS. Najwię-
cej dzieci znajduje swój nowy dom we Włoszech. 
Zagraniczne organizacje adopcyjne są zobowią-
zane do przesyłania raportów post-adopcyjnych 
o  dzieciach, które zostały adoptowane do ich 
krajów. W  pierwszym półroczu po przysposobie-
niu dziecka Ośrodek monitoruje sytuację rodziny 
za pośrednictwem Internetu (kontakty mailowe i przez 
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Skype). Mamy więc możliwość swoistego wglądu 
w to nowe życie naszych dzieci i ich rodziców.

Zgodnie z  obecną polityką MRPiPS priorytet 
w adopcji zagranicznej mają rodziny polonijne, rodzi-
ny przysposabiające dziecko na zasadzie łączenia ro-
dzeństw, oraz rodziny spokrewnione z dzieckiem.

Działamy w przeświadczeniu, że właściwym środo-
wiskiem wychowawczym jest rodzina, że każde dziecko 
ma prawo do wzrastania w rodzinie, i jeśli nie może wy-
chowywać się w rodzinie pochodzenia, należy umożli-
wić mu wychowanie w  stabilnym środowisku zastęp-
czym, którym jest rodzina adopcyjna. To w niej zgodnie 
z zasadą adoptio naturam imitatur dziecko staje się peł-
noprawnym członkiem rodziny na całe dalsze życie.

Wierzymy, że jednym z długoterminowych efektów 
pracy Ośrodka będzie powstanie środowiska rodzin, 
które podejmą zadanie całego życia, przyjmując i wy-
chowując potrzebujące tego dzieci. Pierwsza dyrektor 
Ośrodka, powtarzała, że do popularnego już w latach 
90. hasła: Zamknijmy domy dziecka!, powinniśmy do-
dać: Otwórzmy nasze domy! Z  naszych doświadczeń 
wynika, że najbardziej obciążone zdrowotnie i  roz-
wojowo dzieci zazwyczaj nie znajdują rodzin, pozo-
stają w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

4. 58 LAT DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ADOPCYJNEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ DZIECI W WARSZAWIE

Gotowość rodzin do przyjęcia problemowego dziecka 
byłaby z  pewnością większa, gdyby wzmocniony zo-
stał instytucjonalny system wsparcia rodziny, stworzo-
na sieć placówek wspomagających rodziny adopcyjne. 

Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej 
„Familiaris Consortio” – O zadaniach rodziny chrześci-
jańskiej w świecie współczesnym wskazywał, że „Rodzi-
ny chrześcijańskie winna ożywiać większa gotowość 
do adopcji i  przysposobienia dzieci pozbawionych 
rodziców czy też opuszczonych”. „Natomiast Państwo 
i Kościół mają obowiązek służenia rodzinom wszelkimi 
możliwymi formami pomocy, aby rodziny mogły pra-
widłowo wypełnić swe zadania wychowawcze. W tym 
celu zarówno Kościół jak i Państwo winny tworzyć i po-
pierać te instytucje i taką działalność, których słusznie 
domagają się rodziny: pomoc winna być proporcjonal-
na do niewystarczalności rodziny” (FC 41,40).

Z ANKIET EWALUACYJNYCH PO SZKOLENIU
„Uważam, że każda para myśląca o  byciu rodzicem, 
zarówno adopcyjnym, jak i  biologicznym, powinna 
przechodzić takie szkolenia – niestety nasze prawo nie 
reguluje tego”
„Pełen profesjonalizm. Super prowadzone zajęcia”

  Materiał przygotowany przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie.

Trudno w krótkim przekazie opisać prawie 60. letni do-
robek Ośrodka Adopcyjnego TPD w Warszawie, przez 
wielu w skrócie nazywanego „Szpitalna”. Jeszcze trud-
niej jest to uczynić, jeśli przez wiele lat było się pionie-
rem i prekursorem działań na rzecz dzieci osieroconych 
i opuszczonych przez rodziców. 

W czasie swojej prawie 100. letniej już działalności 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było inicjatorem wielu 
działań, które następnie weszły na stałe do polskie-
go systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Do takich 
prekursorskich działań Towarzystwa należy także roz-
wój i  upowszechnianie rodzinnych form opieki nad 
dzieckiem osieroconym. Działalność tę zainicjował 
Warszawski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD 
przy ulicy Szpitalnej (do 1962 roku nosił nazwę Ośro-
dek Przysposobienia Dzieci). Ośrodek powołany został 
we wrześniu 1960 roku i była to pierwsza (a przez wiele 
lat jedyna) w naszym w kraju placówka, która w spo-
sób kompleksowy podjęła się tworzenia dla dzieci 
osieroconych różnych form zastępczego środowiska 
rodzinnego i w sposób profesjonalny, całościowy zaję-
ła się sprawami adopcji. 

Śladem warszawskiego, podobne Ośrodki powoły-
wane były przez Oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci w całej Polsce. Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze TPD 
stały się ważnym wzorem dla organizowanych od lat 
90. ośrodków publicznych i diecezjalnych.

Aby w pełni zrozumieć i docenić dokonania Ośrod-
ka trzeba najpierw przypomnieć, jaka była sytuacja 
dziecka osieroconego pod koniec lat 50. 

W  pierwszych latach powojennych istniała pilna 
potrzeba zajęcia się sierotami naturalnymi. Znajdywały 
one pomoc i opiekę w domach dziecka. (Warto w tym 
miejscu może przypomnieć, że domy dziecka prowa-
dziło również Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci. To właśnie RTPD jako pierwsze zerwało z nazwą sie-
rociniec zastępując ją nową nazwą domy dziecka). 

Z biegiem lat, w placówkach opieki całkowitej ma-
lała liczba sierot naturalnych, wzrastała natomiast licz-
ba sierot społecznych: dzieci, których rodzice żyli, ale 
z różnych powodów nie byli w stanie zapewnić właści-
wej opieki. Wiele dzieci osieroconych znajdywało także 
opiekę w rodzinach zastępczych spokrewnionych lub 
zaprzyjaźnionych. Niestety, rodziny zastępcze były tyl-
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ko w minimalnym stopniu wspomagane przez władze 
oświatowe. 

Podobnie zaniedbana była także pod koniec lat 50. 
adopcja. Brak było jednoznacznych uregulowań praw-
nych i zasad postępowania adopcyjnego. Pojawiała się 
potrzeba powołania specjalistycznej placówki, która 
zajmowałaby się tworzeniem odpowiedniego klimatu 
wokół adopcji, pozyskiwaniem rodzin, załatwianiem 
spraw prawnych dziecka, medycznych i wielu innych. 
Pionierskiego zadania zorganizowania takiej placówki 
podjęli się działacze skupieni wokół Okręgu Stołeczne-
go TPD.

Często samo życie podsuwa nowe formy pracy. – 
pisał o genezie powołania Ośrodka jeden z jego twór-
ców, rzecznik idei Gniazd Sierocych, Jan Przewłocki. 
Tak było i ze sprawą adopcji. Trudne do wykrycia nie-
mniej istniejące wypadki handlu dzieci, „prywatnego 
pośrednictwa”, nielegalnej adopcji, fałszowania me-
tryk, obchodzenia istniejących przepisów - świadczą 
wyraźnie, że w  tak delikatnej i  skomplikowanej spra-
wie, jak adopcja, pośrednictwo i  kontrola czynnika 
społecznego są ze wszech miar pożądane.

Jak napisała w 1999 roku niezwykle zasłużona dla 
Ośrodka Anna Tatarkiewicz, Ośrodek ma trzy, obda-
rzone niezwykłą charyzmą patronki. Współdziałanie 
trzech tak różnych indywidualności nie tylko umożli-
wiło powstanie prototypowego Ośrodka Adopcyjno-
-Opiekuńczego, ale też od początku nadało mu pew-
ną cechę, którą chciałabym podkreślić: w  Ośrodku 
„od zawsze” współpracowali ze sobą i  nadal współ-
pracują ludzie o różnych przekonaniach, których jed-
nak łączy uczulenie na krzywdę dziecka. Taka działal-
ność „ponad podziałami” wydaje się dziś przykładem 
szczególnie aktualnym. Są sprawy, wobec których 
spory światopoglądowe powinny schodzić na dalszy 
plan. Współpracę zadeklarowali ludzie różnych zawo-
dów (prawnicy, pedagodzy, lekarze), o różnych świa-
topoglądach. Łączyła ich idea, iż najkorzystniejsza dla 
rozwoju dziecka osieroconego jest rodzina adopcyj-
na lub zastępcza. 

ADOPCJA
Swoją działalności Ośrodek rozpoczął od organizowa-
nia rodzin adopcyjnych. Podstawowe zadania Ośrod-
ka w  pierwszych latach działalności to: udzielanie in-
formacji, poradnictwo, przygotowanie kandydatów 
na rodziców adopcyjnych na etapie poprzedzającym 
złożenie wniosku do sądu rodzinnego oraz pośredni-
czenie w doborze rodziny do dziecka.

I  tak, już we wrześniu 1960 roku Ośrodek powo-
łał Sekcję Adopcyjną, która pod koniec października 
otworzyła własną poradnię. W  poradni udzielano in-
formacji na temat adopcji, można było zapoznać się 
z  obowiązującymi przepisami, dowiedzieć się, jakie 

formalności należy dopełnić. Ośrodek nawiązał współ-
pracę z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej, ze Sto-
łecznym Ośrodkiem Matki i Dziecka, z Instytutem Matki 
i Dziecka, z pielęgniarkami społecznymi warszawskich 
szpitali położniczych, z domami małego dziecka, usta-
lono współpracę z sądem dla nieletnich, który orzekał 
adopcję.

Zorganizowano także poradnię dla matek, które 
nie akceptowały swojej ciąży, niewydolnych wycho-
wawczo – w pierwszej kolejności pracownicy Ośrodka 
deklarowali pomoc i  wsparcie w  samodzielnym wy-
chowywaniu dziecka.

Zespół działaczy społecznych zajął się kwalifi kowa-
niem dzieci do adopcji, a także kwalifi kowaniem rodzin 
pragnących adoptować dziecko, przeprowadzał roz-
mowy i wywiady społeczne. Spośród dokonań Ośrodka 
z  pierwszych lat działalności wymienić trzeba inspiro-
wanie zmian w prawie rodzinnym dotyczących adopcji. 
Współpracujący z Ośrodkiem specjalny zespół, opraco-
wał uwagi i  wnioski dotyczące przepisów adopcyj-
nych. Wnioski te zostały przez TPD zgłoszone do pro-
jektu nowego kodeksu rodzinnego i  opiekuńczego. 
I  tak w  1964 roku dzięki staraniom Ośrodka zostały 
wprowadzone zmiany w kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym: możliwość adopcji pełnej, wprowadzenie 
tzw. zgody blankietowej (wyrażenie przez natural-
nych rodziców zgody na adopcję ich dziecka przez 
nieznaną im rodzinę). Były to zmiany ważne - wpro-
wadzały dyskrecję adopcji, a przede wszystkim god-
ne powierzanie dzieci do adopcji.

Dużym oparciem dla działalności Ośrodka 
była współpraca z  Zakładem Propedeutyki Pedia-
trii Społecznej Akademii Medycznej w  Warszawie. 
W  Zakładzie tym został zorganizowany oddział pre-
adopcyjny, pierwowzór obecnych Interwencyjnych 
Ośrodków Preadopcyjnych. Kierowano tam dzieci na 
obserwację przed powierzeniem do adopcji, co umoż-
liwiało ich wszechstronnie badanie, diagnozowanie, 
a w konsekwencji właściwe kwalifi kowanie do adopcji. 

W  pierwszych 20. latach działalności Ośrodek 
pośredniczył w  1314 adopcjach. W  kolejnych la-
tach powierzał do adopcji prawie 60 dzieci rocznie, 
najwięcej pod koniec lat 80. Do czerwca 2010 roku 
dzięki pomocy warszawskiego Ośrodka do adopcji 
powierzono 2602 dzieci oraz utworzono 1075 rodzin 
zastępczych, w  których wychowywało się prawie 
1300 dzieci.

W  1990 roku przy Ośrodku uruchomiony zo-
stał pierwszy w  Polsce Adopcyjny Telefon Zaufania. 
Powołano go z myślą zarówno o rodzinach, które pra-
gną zaadoptować dziecko, jak i o tych kobietach, któ-
re pragną oddać swoje dziecko do adopcji (nieakcep-
towane ciąże, trudności z zapewnieniem opieki), oraz 
dla dorosłych adoptowanych. 
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W 1991 roku Ośrodek opracował koncepcję Ban-
ku Informacji o Dzieciach przewidzianych do adopcji. 
Bank był prowadzony przez nasz Ośrodek do czasu 
przejęcia go przez ośrodek publiczny w 1993 roku.

Praca z dorosłym adoptowanym to kolejny, waż-
ny obszar działalności Ośrodka. W  Ośrodku znaj-
duje się dokumentacja każdej rodziny adopcyjnej 
i  zastępczej, która została zawiązana za pośrednic-
twem Ośrodka. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, rodziny adopcyjne mają obowiązek po-
wiedzieć dziecku, że jest adoptowane, a  po uzyska-
niu pełnoletniości dorosły adoptowany ma prawo 
do uzyskania informacji o swoich naturalnych rodzi-
cach. Dorośli adoptowani zgłaszają się więc do Ośrod-
ka w poszukiwaniu informacji o własnych rodzicach, 
bądź też uzyskują informację gdzie mogą poszukiwać 
tych danych o ile dana adopcja nie przechodziła przez 
warszawski Ośrodek.

RODZINY ZASTĘPCZE
Kolejny kierunek działalności Ośrodka zainicjowany 
w 1965 roku - to diagnozowanie i kwalifi kowanie ro-
dzin zastępczych oraz zastępczych preadopcyjnych.

Przysposobienie niemowląt i dzieci do lat 3 z wy-
jaśnioną sytuacją prawną nie napotykało większych 
trudności. Jednak dla dzieci starszych, powyżej 
3. roku życia, które przebywały w  domach dziecka 
trudno było znaleźć rodzinę adopcyjną. Istniała pil-
na potrzeba zajęcia się także umieszczaniem dzieci, 
które nie kwalifi kowały się do adopcji, w  rodzinach 
zastępczych. 

Podobnie jak w  przypadku adopcji, uregulowa-
nia wymagały przede wszystkim przepisy prawne. 
W marcu 1965 roku na wniosek Okręgu Stołecznego 
TPD i Kuratorium m.st. Warszawy - Prezydium Stołecz-
nej Rady Narodowej podjęło uchwałę o  rodzinach 
zastępczych. Uchwała zalecała powierzanie dzieci po-
zbawionych opieki rodziców - rodzinom zastępczym, 
regulowała warunki fi nansowania dzieci powierza-
nych rodzinie zastępczej (miesięczny ekwiwalent). 

W 1965 roku obok komisji ds. adopcji powołano 
komisję ds. rodzin zastępczych.

W  ciągu pierwszych trzech lat w  rodzinach za-
stępczych dzięki działalności Ośrodka znalazło się 
ponad 150 dzieci. Po 6. latach było 360 rodzin zastęp-
czych, które zawiązały się dzięki pomocy stołecznego 
Ośrodka. Ośrodek zajmował się nie tylko dokonywa-
niem właściwego doboru dzieci i  odpowiednich dla 
nich rodzin zastępczych. Przy Ośrodku działała Po-
radnia Pedagogiczna, w  której udzielano rodzicom 
zastępczym fachowej pomocy w  wychowywaniu. 
Stołeczny Ośrodek jako pierwszy powołał opiekunów 
rodzin zastępczych. Utrzymują oni kontakt z rodziną, 
odwiedzają w domu, wkraczają w sytuacje szczegól-

nie trudne, interweniują w  szkołach, przedszkolach, 
sądach. Pomoc ta ratuje bardzo często rodzinę przed 
zwątpieniem, załamaniem, powrotem dziecka do za-
kładu opiekuńczego.

Do roku 1979 Ośrodek utworzył 735 rodzin za-
stępczych. W kolejnych latach corocznie w rodzinach 
zastępczych umieszczanych było prawie 40 dzieci. 
Do 2010 roku dzięki działalności Ośrodka prawie 1300 
dzieci znalazło rodzinę zastępczą 

W  1978 roku Ośrodek powołał Poradnię ds. 
Rodzicielstwa Zastępczego, która pomagała rodzi-
nom adopcyjnym i  zastępczym w  rozwiązywaniu 
różnorodnych problemów: psychologicznych, peda-
gogicznych, prawnych.

RODZINY TERAPEUTYCZNE
Doświadczenia pokazały, że zdecydowana większość 
rodzin pragnie zaopiekować się dzieckiem małym, 
zdrowym, dobrze rokującym. Trudno było znaleźć ro-
dziny zastępcze dla dzieci odbiegających od normy 
rozwojowej, chorych, niepełnosprawnych fi zycznie 
lub umysłowo. Pod koniec lat 70. w Ośrodku narodzi-
ła się koncepcja nowego modelu rodziny zastępczej: 
rodziny zastępczej terapeutycznej. 

W 1979 roku przy współpracy z Zakładem Prope-
deutyki Pediatrii Akademii Medycznej w  Warszawie 
Ośrodek opracował koncepcję powoływania rodzin 
zastępczych terapeutycznych. W  tym samym roku 
został opracowany dokument prawny, który uzna-
wał ten nowy rodzaj rodzin zastępczych, przyznawał 
większe wsparcie fi nansowe rodzinom zastępczym 
opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi. 

Ośrodek poświęcał wiele uwagi upowszechnia-
niu idei tworzenia rodzin zastępczych-terapeutycz-
nych. Wiele rodzin, które zaopiekowały się dziec-
kiem zakwalifi kowanym do rodziny terapeutycznej, 
po pewnym czasie występowało o ich adopcję. Rodziny 
terapeutyczne – o czym świadczyły zebrane doświad-
czeni z kontaktów z rodzinami - są w stanie zapewnić 
dziecku nie tylko szczególną troskę, ale i poczucie bez-
pieczeństwa, okazać miłość i serdeczność. Stopniowo, 
nie zawsze łatwo, łagodzą one objawy choroby sierocej 
i często leczą z niej całkowicie. Rola Ośrodka nie ogra-
niczała się tylko do zawiązania rodziny. Nie umyka ona 
z pola widzenia – mówiła prof. Alicja Blaim –Ośrodek 
utrzymuje z nią kontakty, śledzi efektywność działania 
terapeutycznego, leczenie chorób czy zaburzeń dziec-
ka, jego prawidłową rehabilitację.

W  1979 roku warszawski Ośrodek prowadził 
pierwsze 17 rodzin terapeutycznych, a  w  roku 1982 
roku było ich już 25. W latach 1979-1987 Ośrodek miał 
pod swoją opieką 43 rodziny zastępcze terapeutycz-
ne, w których wychowywało się 45 dzieci. 
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RODZINNE DOMY DZIECKA
W 1968 roku Ośrodek inicjuje kolejny, ważny kierunek 
działalności: organizację rodzinnych domów dziecka. 
Rodzinne domy dziecka organizowane były przede 
wszystkim z myślą o osieroconych rodzeństwach, któ-
re nie miały większych szans na adopcję, czy rodzinę 
zastępczą. Nie miały oparcia w rodzicach, traciły także 
kontakt z rodzeństwem. 

Idea domów rodzinnych nie była nowa. Do trwa-
łych zasług Ośrodka należy zapoczątkowanie rozwo-
ju rodzinnych domów dziecka na nowych zasadach 
organizacyjnych. Nie były już fi liami domów dziecka. 
Stały się odrębnymi jednostkami organizacyjnymi 
opartymi na układzie życia rodzinnego w  rodzinie 
wielodzietnej. 

Z grona działaczy i pracowników Ośrodka utworzo-
na została 5-osobowa Komisja Kwalifi kacyjna Domów 
Rodzinnych TPD. Niewielki zespół podjął się niemalże 
wszystkich zadań wynikających z organizacji placówki. 
W maleńkim pokoiku o pow. około 5 m rodziły się kon-
cepcje współczesnych Rodzinnych Domów Dziecka. 
Opracowywano zasady organizacyjne, precyzowano 
poglądy, kształtowano metody, projektowano treści 
aktów prawnych regulujących i  stabilizujących egzy-
stencję Domów Rodzinnych (tak nazywano Rodzinne 
Domy Dziecka, by nie kojarzyły się z placówką).

Pierwszy rodzinny dom dziecka TPD powstał 
w 1968 roku w Serocku. Wkrótce potem dwie wielo-
dzietne rodziny zastępcze przekształcają się w domy 
rodzinne. Już po 5 latach można było stwierdzić, że 
ta forma pomocy się sprawdziła. Placówki te okaza-
ły się szczególnie potrzebne dla osieroconych ro-
dzeństw i  dla dzieci z  zaburzeniami rozwojowymi 
spowodowanymi „chorobą sierocą”. 

W  1977 roku Stołeczny Ośrodek prowadził już 
16 rodzinnych domów, z  czego 12 w  Warszawie. 
Przebywało w  nich 106 dzieci. Dzieci opuszczone, 
samotne, otrzymywały rodzinę. Wyodrębnia się 
nowy zawód-matka. Lata 70. i 80. to okres dynamicz-
nego rozwoju Rodzinnych Domów Dziecka, War-
szawski Ośrodek zorganizował w tym czasie 22 Ro-
dzinne Domy Dziecka, w których opiekę znalazło 127 
dzieci.

W 198 2 roku Ośrodek zorganizował także pierw-
szy rodzinny dom dziecka terapeutyczny - dla dzieci 
z  poważnymi zaburzeniami rozwojowymi. Placówka 
miała charakter eksperymentalny, znalazła wsparcie 
Ministerstwa Oświaty i Wychowania. 

Stałym problemem organizacyjnym był brak od-
powiednich lokali. Dużej pomocy udzielił Centralny 
Związek Budownictwa Mieszkaniowego. W  efek-
cie najwięcej rodzinnych domów dziecka powstało 
na terenie osiedli spółdzielczych. 

Najważniejszym zadaniem Ośrodka była właściwa 

kwalifi kacja dzieci i  rodzin. Dzieci kierowane do Ro-
dzinnych Domów Dziecka przechodziły wszechstron-
ne badania. Działająca przy Ośrodku Komisja Kwalifi -
kacyjna badała natomiast kandydatów zgłaszających 
gotowość założenia Domu Rodzinnego. 

Ośrodek udzielał rodzinom pomocy pedagogicz-
nej, psychologicznej, organizował dla nich seminaria 
i warsztaty. Nad wszystkim czuwał Zespół ds. Domów 
Rodzinnych. Zespół ten współpracował ściśle z  pro-
wadzącymi i samymi wychowankami. Udzielał porad 
i  pomocy w  sprawach wychowawczych, zdrowot-
nych, szkolnych i osobistych. Było to możliwe dzięki 
bliskiemu kontaktowi oraz wzajemnej życzliwości 
i zaufaniu. Dzięki takim kontaktom udało się uniknąć 
wiele razy załamania się rodziców grożącego nawet 
rozpadem Domu czy odrzuceniem dziecka przez 
rodziców. Można by powiedzieć, że działacze i  pra-
cownicy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych pełnią 
rolę swego rodzaju terapeutów rodziny, od momen-
tu doboru dzieci aż do chwili ich usamodzielnienia. 
Są przyjaciółmi, do których można zwrócić się w każ-
dej sprawie. 

Zespół ds. Domów Rodzinnych znał codzien-
ne potrzeby rodzin, starał się na bieżąco pomagać 
w  ich rozwiązywaniu. Dbał o  odpowiednie warunki 
lokalowe, pomagał w  zagospodarowaniu, wyposa-
żeniu domów, udzielał pomocy w  organizowaniu 
wypoczynku wakacyjnego. Dzięki ścisłej współpracy 
z Zakładem Propedeutyki Pediatrii Akademii Medycz-
nej wychowankowie mieli zapewnioną stałą opiekę 
lekarską. Ośrodek organizował stałe, cykliczne zebra-
nia wszystkich matek Domów Rodzinnych, na których 
omawiano sprawy organizacyjne i fi nansowe.

 W połowie lat 80., po 17 latach działalności, po-
jawił się problem „wygasania” Rodzinnych Domów 
Dziecka, związany z osiąganiem przez coraz większa 
liczbę dzieci pełnoletniości. „Siłą lat” dobiegała więc 
końca praca tych Domów. Pojawiła się koncepcja 
zakładania w  wygasłych domach hotelików dla do-
rosłych wychowanków domów. (Łącznie w  prowa-
dzonych przez TPD hotelikach przebywało ponad 
20 usamodzielnionych wychowanków.) W 1996 roku 
Ośrodek prowadził już tylko 3 Domy Rodzinne, w któ-
rych opiekę uzyskiwało 17 dzieci. Na początku 2000 
roku funkcjonowały już tylko dwa domy, w tym jeden 
wygasający. Z końcem 2009 roku ostatni prowadzo-
ny przez Ośrodek rodzinny dom dziecka został prze-
kształcony w wielodzietną rodzinę zastępczą. 

PODSUMOWANIE
W  ciągu 58. lat działalności warszawskiego Ośrodka 
zmieniały się warunki życia rodzin, pojawiały się nowe 
problemy, zmieniały się przepisy dotyczące rodzi-
cielstwa zastępczego – a w ślad za tym zmieniały się 
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i doskonaliły stosowane przez Ośrodek metody i pro-
gramy pracy z rodziną. Aktualne zadania Ośrodka to: 
tworzenie i wspieranie rodzin adopcyjnych, szkolenie 
kandydatów na rodziców adopcyjnych autorskim 
programem „D.R.O.G.A. do rodzicielstwa”, prowadze-
nie poradnictwa dla kobiet w  nieakceptowanej cią-
ży, poradnictwa dla dorosłych adoptowanych, udział 
w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji wychowan-
ka, uczestniczenie w regulacji sytuacji prawnej dzieci, 
opiniowanie i kwalifi kowanie dzieci do przysposobie-
nia. Pracownicy przyjmują na siebie funkcje opieku-
nów prawnych

Wszyscy nasi klienci – rodziny pragnące przyspo-
sobić dziecko, matki rozważające powierzenie swoje-
go dziecka innej rodzinie, dzieci oczekujące na adop-
cję, rodziny już zawiązane, dorośli adoptowani, mogą 
w naszych ośrodkach liczyć na profesjonalną pomoc, 
wsparcie, poufność i należny im szacunek. Specyfi ką 
pracy Ośrodka było i  jest położenie nacisku na indy-
widualny kontakt z rodziną, którego celem jest dobre 
poznanie kandydatów, wytworzenie wzajemnego 
zaufania, praca z elementami terapii nad prawidłową 
motywacją do adopcji, oczekiwaniami i  postawami 
rodziny.

Na podkreślenie zasługuje, że od samego począt-
ku funkcjonowania Ośrodka niezwykle istotnym zada-
niem jest udzielanie pomocy rodzinom naturalnym. 
Praca z matką biologiczną lub rodzicami dziecka, któ-
rzy rozważają powierzenie dziecka do adopcji rozpo-
czyna się wspólnego poszukiwania możliwości samo-
dzielnego wychowania 
dziecka. (Około 30% 
matek zgłaszających 
się do Ośrodka zmienia 
decyzję i  postanawia 
jednak wychować wła-
sne dziecko). Dla tych 
matek, które podejmu-
ją decyzję, że będą sa-
modzielnie wychowy-
wać dziecko, a znajdują 
się w  trudnej sytuacji, 
Ośrodek poszukuje od-
powiednich placówek 
i instytucji, które mogą 
udzielić wsparcia. 

Ważnym obszarem 
działalności jest popu-
laryzowanie idei rodzi-
cielstwa zastępczego, 
jakim jest przecież ro-
dzicielstwo adopcyjne. 
Pracownicy Ośrodka 
biorą aktywny udział 
w  popularyzowaniu 

wiedzy na temat adopcji, choroby sierocej i  sieroc-
twa społecznego, rodzinnych form opieki w mediach, 
współpracują ze środkami masowego przekazu (pra-
sa, radio, telewizja). Wydajemy także opracowane 
przez nas materiały (m.in. „Wyjątkowe rodzicielstwo. 
Adopcyjne historie”, „Wyjątkowe bajki dla dzieci”). 
Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego jest 
także ważnym zadaniem Klub Rodzin Adopcyjnych 
i  Zastępczych „RAZEM”. Klub powstał przy Ośrod-
ku w  styczniu 2009 roku, zrzesza i  integruje rodziny 
adopcyjne i  zastępcze powstałe za pośrednictwem 
Ośrodka. W działania te wpisuje się także organizacja 
„Pikników z Bajką Adopcyjną”. W roku 2015 zorgani-
zowaliśmy pierwszy „Piknik z Bajką Adopcyjną”, który 
był formą promocji wydania „Wyjątkowych Bajek dla 
Dzieci”, bajek napisanych przez przyszłych rodziców 
adopcyjnych. Piknik jest autorską społeczną inicja-
tywą rodziców i pracowników Ośrodka, radosną im-
prezą integrującą środowisko rodzin adopcyjnych 
i adoptowanych dzieci, która wyszła naprzeciw ocze-
kiwaniom tego środowiska i spotkała się z uznaniem 
uczestników. 

W roku 2016 zmieniliśmy naszą wieloletnia siedzi-
bę i ze znanego adresu przy ulicy Szpitalnej przenie-
śliśmy się niedaleko, na ulicę Kredytową, do zdecydo-
wanie lepszych warunków lokalowych, co z uznaniem 
i satysfakcją podkreślają nasi klienci.

Ufamy, że kolejne lata działalności Ośrodka dalej 
będą dobrze służyć idei i  rozwojowi nowych form 
wsparcia w opiece nad dzieckiem osieroconym.
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Materiał opracowany przez Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie.
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Tabela 9. Wyniki pracy mazowieckich ośrodków adopcyjnych w latach 2012-2017

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017

23 Poradnictwo prowadzone przez ośrodki 
adopcyjne dla: 2 357 3 050 3 656 5 054 6 771 6 954 27 842

2.1. rodzin przysposabiających 1 872 2 433 2 926 4 243 6 073 6 289 23 836

2.2. osób przysposabiających niepozostających 
w związku małżeńskim

brak danych 
I półrocze 57 (II 
półrocze)

88 115 103 154 140 657

2.3. rodzin naturalnych 428 529 615 708 544 525 3 349

3.
Szkolenia prowadzone przez ośrodki 
adopcyjne dla kandydatów na rodziny 
przysposabiające

341 426 374 387 368 418 2 314

4. Posiedzenia w sprawie okresowej oceny 
sytuacji dziecka, w tym:

brak danych 
I półrocze 257 (II 
półrocze)

563 600 888 965 1 983 5 256

4.1. dzieci, których sprawy były przedmiotem 
posiedzeń

brak danych 
I półrocze 3107 (II 
półrocze)

6 700 6 678 7 341 6 930 7 540 38 296

5. Opinia kwalifi kacyjna dla kandydata do 
przysposobienia dziecka, w tym:

brak danych 
I półrocze 289 (II 
półrocze)

563 656 566 619 430 3 123

5.1. kandydata niepozostającego w związku 
małżeńskim

brak danych 
I półrocze 21 (II 
półrocze)

42 16 19 14 24 136

6. Kwalifi kacja dziecka do przysposobienia
brak danych 
I półrocze 206 (II 
półrocze)

389 365 342 352 230 1 884

7. Dzieci, w stosunku do których złożono do 
sądu wniosek o przysposobienie 

brak danych 
I półrocze 181 (II 
półrocze)

587 621 518 567 431 2 905

8. Dzieci przysposobione w przysposobieniu 
krajowym, w tym:

wszystkie adopcje 
be względu na 
kwalifi kację 361 
159 (II półrocze 
zakwalifi kowane na 
Mazowszu)

317 345 313 316 295 1 934

8.1.
dzieci przysposobione zakwalifi kowane 
uprzednio do przysposobienia przez ośrodek 
adopcyjny działający na terenie województwa

brak danych 
I półrocze 91 (II 
półrocze)

181 197 184 169 170 992

8.2.

dzieci przysposobione zakwalifi kowane 
uprzednio do przysposobienia przez 
ośrodek adopcyjny działający na terenie 
województwa, zgłoszone do wojewódzkiego 
banku danych

brak danych 
I półrocze 14 (II 
półrocze)

20 29 18 12 10 103

8.3.

dzieci przysposobione przez osoby wskazane 
w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej

brak danych 
I półrocze 28 (II 
półrocze)

80 84 79 95 90 456

8.4.

dzieci przysposobione przez osoby wskazane 
w art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej

brak danych 
I półrocze 21 (II 
półrocze)

39 27 25 31 33 176

5. DZIAŁALNOŚĆ MAZOWIECKICH OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W LICZBACH
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Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017

8.5.

dzieci przysposobione przez rodziny lub 
osoby przysposabiające niepozostające 
w związku małżeńskim, inne niż wskazane 
w art. 170 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, które wcześniej 
przysposobiły rodzeństwo dziecka

brak danych 
I półrocze 5 (II 
półrocze)

9 8 21 9 6 58

9.

Dzieci przysposobione zakwalifi kowane 
uprzednio do przysposobienia przez ośrodek 
adopcyjny działający na terenie innego 
województwa 

brak danych 
I półrocze 13 (II 
półrocze)

28 46 24 19 30 160

10. Dzieci przysposobione w przysposobieniu 
międzynarodowym 255 323 311 326 308 168 1 691

11. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 
w postępowaniu postadopcyjnym 505 797 1 087 1 327 1 019 1 355 6 090

Tabela 10. Adopcje w podziale na krajowe i zagraniczne w latach 2012-2017.

Adopcje 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017

krajowe 361 345 391 337 335 325 2 094

zagraniczne 255 323 311 326 308 168 1 691

Razem 616 668 702 663 643 493 3 785

Tabela 11. Liczba adopcji przeprowadzonych przez mazowieckie ośrodki adopcyjne w latach 2012-2017.

Rok

Liczba rodzin 
zgłaszających 
gotowość do 

przysposobienia 

Liczba rodzin 
przeszkolonych

Liczba rodzin 
zakwalifi kowa-

nych do procesu 
przysposobienia 

Liczba adopcji krajowych 
zakończonych 

Liczba adopcji 
zagranicznych 
zakończonych 

Liczba 
rodzin Liczba dzieci Liczba ro-

dzin Liczba dzieci

2012 768 217 476 312 361 170 255

2013 776 213 566 299 345 201 323

2014 813 190 608 337 391 211 311

2015 765 196 593 302 337 223 326

2016 863 189 633 295 335 217 308

2017 578 211 502 276 325 98 168

Łącznie 4 563 1 216 3 378 1 821 2 094 1 120 1 691

Łączna liczba dzieci przysposobionych za pośrednictwem mazowieckich ośrodków adopcyjnych 3 785

Łączna liczba rodzin adoptujących dzieci za pośrednictwem mazowieckich ośrodków adopcyjnych 2 941
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Wszystko zaczęło się od szpi-
tala w  Dziekanowie Le-

śnym, gdzie zorganizowano 
pierwszy oddział preadopcyjny. 
Dzieci czekające na adopcję zaj-
mowały jedną z  salek oddzia-
łu pediatrycznego. To właśnie 
tamtejsi lekarze zwrócili naszą 
uwagę na specyfi czne potrzeby 
osieroconych dzieci.

Od roku 2001 oddział pre-
adopcyjny działa w  Szpitalu 
w Otwocku, najpierw pod na-
zwą Interwencyjna Placówka 
Opiekuńcza (IPO), a  od 2012 
roku Interwencyjny Ośrodek 
Preadopcyjny (IOP). Zmiana 
nazwy została spowodowa-
na wejściem w  życie ustawy 
o  wspieraniu rodziny i  syste-
mie pieczy zastępczej.

Od stycznia 2012 pro-
wadzenie Interwencyjnego 
Ośrodka Preadopcyjnego jest 
zadaniem własnym Samo-
rządu Województwa Mazo-
wieckiego, zgodnie z  usta-
wą z  dnia 9 czerwca 2011 r. 
o  wspieraniu rodziny i  syste-
mie pieczy zastępczej.

Podstawę do współpra-
cy Marszałka Województwa 
Mazowieckiego oraz wyzna-

III. INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY 
JAKO PRZYKŁAD DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ 
PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ NA RZECZ MAŁYCH 
DZIECI I NIEMOWLĄT W INTERWENCJI

1. POCZĄTKI PLACÓWKI
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czonego do realizacji zadań z zakresu wsparcia dziec-
ka i  rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Spo-
łecznej jest kolejna trzyletnia dwustronna umowa 
cywilno-prawna (obecnie na lata 2017-2019) zawar-
ta z podmiotem niepublicznym tj. Fundacją Rodzin 
Adopcyjnych w Warszawie dotycząca powierzenia 
realizacji zadania jakim jest prowadzenie Interwen-
cyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. 

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) jest 
unikalnym w  skali kraju i  jedynym w  województwie 
mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym, przyjmu-
jącym noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach 
kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opie-
ki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłod-
szych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa. 

Nadrzędnym celem IOP jest jak najszybsze przy-
wrócenie dzieciom rodziny poprzez: umożliwienie 
powrotu do rodziców biologicznych lub powierze-
nie rodzinie adopcyjnej lub zastępczej. 

IOP to mieszkanie dla dzieci urządzone w stan-
dardzie oddziału niemowlęcego. Dzieci rozmiesz-
czone są w sześciu pokojach, najstarsze z nich czas 
swojej aktywności spędzają na dwóch bawialniach. 
Maluszki wymagające rehabilitacji korzystają z niej 
w specjalnie przystosowanym oddzielnym pokoju. 
Dla bezpieczeństwa dzieci ośrodek usytuowany 
jest na terenie szpitala, w  bezpośrednim sąsiedz-
twie oddziału pediatrycznego. Dysponujemy 
20 miejscami.

Do IOP przyjmowane są noworodki i  niemowlę-
ta w  wieku od urodzenia do ukończenia pierw-
szego roku życia z  województwa mazowieckiego. 
Są to dzieci niechciane, pozostawione po urodze-
niu w szpitalu, w oknach życia, odebrane rodzicom 
na skutek interwencji sądu lub policji, przyniesione 
dobrowolnie przez rodziców.

Stan zdrowia przyjmowanych dzieci bywa 
różny. Większość z  nich ma problemy zdrowotne 
i rozwojowe: 30% dzieci wymaga intensywnej opieki 
medycznej, leczenia specjalistycznego lub rehabili-
tacji; 97% dzieci przyjmuje preparaty krwiotwórcze. 
98% matek nie miało opieki lekarskiej podczas ciąży. 

W ciągu 16 lat pracy IPO i IOP otoczyło opieką 
ponad 1300 dzieci, z  których ponad 94% zostało 

2. JAKIE DZIECI PRZYJMOWANE SĄ DO OŚRODKA

CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ Z NADZOREM 
MEDYCZNYM

 usługi opiekuńcze i lekarskie – leczenie spe-
cjalistyczne, szczepienia ochronne;

 diagnostykę bieżącą i  przesiewową (USG 
główki, stawów biodrowych i  jamy brzusz-
nej, badania dot. HIV, WZW-B, cytomegalii 
i toksoplazmozy);

 stymulację rozwojową, zapobieganie choro-
bie sierocej: między innymi poprzez chusto-
wanie, masaż Shantala;

 rehabilitację metodą NDT Bobath i stymula-
cję ruchową;

 wczesną interwencję.

3. CO DAJEMY DZIECIOM

powierzonych rodzinie. Taka liczba dzieci mogłaby 
spowodować utworzenie 43 nowych domów dziec-
ka. W  latach 2012-2017 Samorząd Województwa 
Mazowieckiego skierował do IOP 489 dzieci, znacz-
na ich część znalazła dom w rodzinach adopcyjnych 
(272 dzieci co stanowi 73% dzieci z tej placówki). 

Średni czas pobytu dziecka w  ośrodku wynosi 
około 4 miesiące.

Po opuszczeniu Ośrodka dzieciom zapewnia się 
docelowe środowisko opieki i wychowania poprzez: 
rodzinę adopcyjna (ponad 70 % dzieci z IOP), rodzin-
ną pieczę zastępczą, powrót do rodziny biologicz-
nej, umieszczenie w  placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej, sporadycznie ze względu na tan zdrowia 
w placówce terapeutycznej lub leczniczej.

MOŻLIWOŚĆ POWROTU DO RODZINY 
BIOLOGICZNEJ PO USTANIU SYTUACJI 
KRYZYSOWEJ POPRZEZ:

 pracę z  rodziną biologiczną w  kierunku jej 
reintegracji – to główne pole działania pra-
cownika socjalnego. Staramy się ich wspie-
rać, jeśli jest potrzeba to uczyć zasad pielę-
gnacji, uważnej obserwacji swojego dziecka 
oraz pomagamy w nawiązywaniu prawidło-
wej więzi z dzieckiem;

 rodzice mogą być przy dziecku codziennie 
w godzinach 9:00 – 18:00.

 Możliwość powierzenia rodzinie adopcyjnej 
lub zastępczej poprzez:
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 intensywną pracę w kierunku jak najszybszej 
regulacji sytuacji prawnej dziecka;

 stałą współpracę z Ośrodkami Adopcyjnymi;
 wspieranie pierwszych kontaktów z  rodziną 

adopcyjną lub zastępczą, nauka pielęgnacji, 
rehabilitacji;

 wspieranie opiekunów w nawiązywaniu pra-
widłowej więzi z dzieckiem.

WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI 
DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ DZIECKA I RODZINY, 
TJ.:

1. Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 
(w  zakresie: postępowania konkursowego 
na powierzenie realizacji zadnia polega-
jącego na prowadzeniu interwencyjnego 
ośrodka preadopcyjnego, realizacji umowy 
powierzenia, głównie z zakresie rozliczania 
udzielonej dotacji, sprawozdawczości me-
rytoryczno-finansowej, wydawania skie-
rowań dotyczących umieszczania dzieci 
w  IOP, zawierania porozumień z powiatami 
pochodzenia dzieci zobowiązanych do po-
noszenia kosztów za dzieci umieszczone 
w IOP; 

2. Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie / 
Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,

3. Ośrodkami Pomocy Społecznej,
4. Sądami Rodzinnymi, 
5. Szpitalami – pielęgniarkami środowiskowy-

mi, lekarzami,
6. Policją, 
7. Domami Samotnej Matki, 
8. Ośrodkami Adopcyjnymi, 
9. Organizacjami pozarządowymi działającymi 

w obszarze wsparcia dziecka i rodziny.

KONTAKT Z RODZICAMI JUŻ W IOP
Rodzice biologiczni, adopcyjni lub zastępczy mogą 
przebywać przy dziecku każdego dnia tygodnia 
od 9 do18.00. Korzystają z „pokoju spotkań”, które-
go wystrój stwarza domową atmosferę. Poznają się 
wzajemnie ze swoimi dziećmi, opiekują się nimi, 
chodzą na wspólne spacery i czekają na ten radosny 
moment, gdy wreszcie będą mogli pojechać razem 
do domu. Personel ośrodka dyskretnie uczestniczy 
w tych spotkaniach i służy pomocą w razie potrzeby.

KADRA   INTERWENCYJNEGO OŚRODKA 
PREADOPCYJNEGO 
W  IOP pracuje wykwalifi kowana kadra medyczna 
i opiekuńcza. Personel Ośrodka bierze udział w licz-
nych szkoleniach dotyczących rozwoju dzieci porzu-
conych. 

Dyrektorem placówki jest psycholog. Pozostali pra-
cownicy to: zastępca dyr. – psycholog, lekarz pediatra, 
neurolog, pracownik socjalny, pedagog wychowawca, 
rehabilitant, neurologopeda, pracownik administracyj-
ny. Główna część personelu to wykwalifi kowane pielę-
gniarki i opiekunki dziecięce (łącznie 19 osób) pracu-
jące w  systemie zmianowym zapewniające dzieciom 
stałą, troskliwą opiekę. Cześć dzieci wymaga szczegól-
nej pielęgnacji - karmionych jest przez sondę lub ma 
worek stomijny.

W trosce o zapewnienie dzieciom jak najlepsze-
go komfortu pobytu i  starając się przeciwdziałać 
skutkom choroby sierocej nawiązaliśmy współprace 
z wolontariuszami.

Są to sprawdzone osoby, z  którymi podpisuje-
my porozumienie o  współpracy. Na wstępie muszą 
wykazać się opinią lekarską o braku przeciwskazań 
do pracy z  dzieckiem i  zaświadczeniem o  niekaral-
ności. Dodatkowo proszeni są o  zadeklarowanie 
konkretnej ilości czasu, jaką będą przebywać w pla-
cówce. Ich podstawowym zadaniem jest dopieszcze-
nie dzieci, wychodzenie na spacer do znajdującego 
się na terenie szpitala lasku.W  ramach „Pracowni 
umiejętności i  kompetencji rodzicielskich” zorgani-
zowano 44 godziny szkoleń/treningów, w  których 
udział wzięło łącznie 90 osób.
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