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Piecza 

 

 Rodzic zastępczy 

Opiekun zastępczy 

 

 Perspektywa opiekuna i  pracowników 

zajmujących się jej organizowaniem. 



Etap 

- część przebywanej drogi 

-okres rozwoju 

-daw. „miejsce postoju w czasie podróży” 



Etap  pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej z perspektywy  rodziny 

zastępczej. 
 

-tymczasowość pobytu  dziecka w pieczy 

zastępczej 

-powrót do rodziny biologicznej 

-trwała  opieka (przysposobienie)- adoptio imitatur 

natura 

 



Fazy związane z pobytem dziecka 

w rodzinie zastępczej: 

 

-   przyjęcie dziecka 

 

- przekazanie dziecka 

 

- destabilizacja rodziny zastępczej  



     POMOC I OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH – 

  dylematy z perspektywy instytucji 

 

 zapewnienie poradnictwa rodzinom zastępczym 
zawodowym i niezawodowym, 

 

 zapewnienie pomocy i wsparcia w ramach grup 
wsparcia oraz rodzin pomocowych, 

 

 organizowanie pomocy wolontariuszy, 

 

 prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci 
biologicznych oraz dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej, 

 

 zapewnienie pomocy prawnej, szczególnie w zakresie 
prawa rodzinnego, 



• okresowa ocena pod względem predyspozycji do 

pełnienia powierzonej rodzinie funkcji oraz 

jakości wykonywanej pracy (z zachowaniem 

przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej). 

 

• predyspozycje, motywacja,  jakość 

wykonywanej pracy. 

 



Adopcja 

 

 Zgłoszenie dziecka  

 Zgromadzenie dokumentacji dziecka 

Współpraca z rodziną zastępczą 

 Złożenie wniosków do sądu 

 Realizacja postanowienia sądowego 



Współpraca pomiędzy rodziną zastępczą a 
ośrodkiem adopcyjnym 

 

 

 

 Osoby sprawujące pieczę zastępczą mają obowiązek 

współpracy z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, sądem. 

 

 



 

    - Zespoły ds. oceny okresowej sytuacji 
dziecka. 

  

    - Monitorowanie przez ośrodki adopcyjne 
procesu adopcji  w domu rodziny zastępczej 
(wsparcie, ocena, „luka” na płaszczyźnie 
współpracy ośrodka i organizatora) 

- Organizator „nie wie” 

- Ośrodek adopcyjny „nie może” 



 

Przygotowanie dziecka do adopcji zaczyna się 

od zrozumienie przez opiekuna swojej roli  

w życiu dziecka powierzonego na pewien okres. 



 POMAGA w adopcji: 

 

-rozmowa opiekuna z dzieckiem o jego sytuacji 
(dostosowana do wieku i możliwości), 

-mówienie dziecku prawdy, „złota reguła mówienia 
prawdy” (jak mówić, czy mówić wszystko), 

-określenie jak dziecko ma się zwracać do opiekuna 
(forma ciociu wujku), „mama” i „tata”  to obietnica bez 
pokrycia, 

-rozumienie konfliktu lojalnościowego dziecka,  

 



- troska o dobry przebieg pierwszego spotkania 
dziecka z kandydatami do adopcji („psychiczny 
poród”,  sala porodowa, osoby towarzyszące), 

- akceptacja  adopcji, pozytywny stosunek do 
rodziców adopcyjnych, 

- „błogosławieństwo dziecka na dalszą drogę” 

-”posag emocjonalny”. 

 



 UTRUDNIA  adopcję: 

 

-wchodzenie rodziny zastępczej w kompetencje 
ośrodka adopcyjnego, 

-diagnozowanie przez RZ kandydatów do adopcji, 

-postawa rodziny zastępczej sondująco-
prokuratorska, interpretująca etc. 

-wygórowane oczekiwania rodziny zastępczej, 

-brak empatii i zrozumienia  reakcji  
i zachowań rodziny adopcyjnej przez rodzinę 
zastępczą, 

-nasilanie konfliktów i dylematów u dziecka. 

 



- nadmierne zasypywanie kandydatów opowieściami 
o innych dzieciach i rodzinach adopcyjnych, 

- włączanie dzieci biologicznych w proces adopcyjny, 

- media społecznościowe,  

-  nierealizowanie postanowienia sądowego, 

- informowanie otoczenia o sytuacji dzieci w 
rodzinach zastępczych, 

- umożliwianie kontaktu  z dzieckiem rodzinom 
zainteresowanym adopcją z pominięciem ośrodka 
adopcyjnego. 



  Przekazanie dziecka  z rodziny zastępczej 

do adopcyjnej 

 

-perspektywa dziecka 

-perspektywa opiekuna i jego rodziny 

-perspektywa rodziców adopcyjnych 

        

 



„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym 
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. 

                                      Jan Paweł II 


