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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniu 16 marca 2016 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzenia kontroli 

ośrodków adopcyjnych znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie 

realizacji zadań ustawowych ośrodków za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2015 r.

W związku z powyższym, w dniach 2 i 4 maja 2016 roku została przeprowadzona 

w Ośrodku Adopcyjnym NADZIEJA w Jeleniej Górze przy ulicy J. Sobieskiego 81 (zwanym 

dalej Ośrodkiem) kontrola w trybie uproszczonym, na podstawie Zarządzenia Wojewody 

Dolnośląskiego Nr 100 z dnia 20.04.2016 r. oraz upoważnienia Nr PS-KNPS.0030-144/2016 

z dnia 26.04.2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Edyta Kubicka -  starszy 

inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, Honorata Borowiec -  starszy inspektor 

wojewódzki, Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki oraz Piotr Szafarowicz -  

starszy inspektor wojewódzki. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli. W celu zgromadzenia 

informacji dających obraz funkcjonowania jednostki we wskazanym zakresie, 

przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem Ośrodka oraz przeanalizowano dokumentację 

w kontrolowanych(zakresach.

Celem postępowania kontrolnego była ocena funkcjonowania jednostki w zakresie 

wypełniania zadań ustawowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia



dotyczące: dzieci zgłoszonych do ośrodka adopcyjnego i zakwalifikowanych bądź nie do 

przysposobienia krajowego, dzieci przekazanych do przysposobienia międzynarodowego, 

rozdzielania rodzeństw, kandydatów na rodziny adopcyjne zakwalifikowanych do szkolenia, 

kandydatów którym nie wydano pozytywnej opinii kwalifikacyjnej, kandydatów utraconych 

i tych którzy odmówili przyjęcia dziecka. Powyższe obszary zostały przebadane pod kątem 

prawidłowości i jakości prowadzonych procedur, przeanalizowano także uzasadnienia 

i przyczyny podejmowanych decyzji, powody utracenia bądź odmowy przyjęcia propozycji 

adopcji. W ramach kontroli przeanalizowano też kwestię współpracy Ośrodka z różnymi 

instytucjami (jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, 

organizacjami społecznymi), formy promocji rodzicielstwa zastępczego, ilość i jakość 

przeprowadzonych szkoleń, udzielane poradnictwo psychologiczne, w tym kobietom w ciąży. 

Powyższe zagadnienia zostały sprawdzone na przestrzeni czterech lat, począwszy od roku 

2012 do końca 2015 roku. W zakresie działalności Ośrodka podlegającej kontroli wydaje się 

ocenę pozytywną, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Ośrodek Adopcyjny NADZIEJA w Jeleniej Górze działa na podstawie umowy 

Nr DOPS/74/12 zawartej w dniu 14 lutego 2012 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, 

reprezentowanym przez Marszałka Województwa -  zleceniodawcą, a organizacją 

pozarządową Karkonoskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja, 

reprezentowanym przez Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia -  zleceniobiorcą. Okres 

obowiązywania umowy obejmuje lata 2012 -2016.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, 

opracowany w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, zatwierdzony 

uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 86/13 z dnia 13 września 2013 r., zmieniony uchwałami 

nr 89/13 i 90/13 z dnia 26 września 2013 r. Regulamin określa m.in.: strukturę organizacyjną 

i podział zadań w Ośrodku, zadania pracowników Ośrodka oraz Komisji Kwalifikacyjnej ds. 

spraw adopcji, cele i zadania Ośrodka, prowadzoną dokumentację oraz godziny pracy 

Ośrodka.

W okresie kontrolowanym, na przestrzeni czterech lat, w Ośrodku było i nadal jest 

zatrudnionych sześć osób: dyrektor -  14 etatu, pedagog -  14 etatu, pedagog -  14 etatu, 

psycholog -  umowa zlecenie -  10 godzin tygodniowo, księgowa -  umowa zlecenie, kasjer -  

umowa zlecenie. (Dowód: akta kontroli str. 8-24)
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W Ośrodku w Jeleniej Górze są prowadzone rejestry, w których odnotowywane są 

wszystkie załatwiane sprawy. W trakcie kontroli przedstawiono:

1) Rejestr dzieci zgłoszonych do przysposobienia, odrębnie prowadzony w każdym roku;

2) Wykaz dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia;

3) Wykaz dzieci niezakwalifikowanych do przysposobienia;

4) Rejestr kandydatów, którzy zgłosili się do Ośrodka w celu przysposobienia;

5) Księgę protokołów komisji kwalifikacyjnej (dot. osób zakwalifikowanych do pełnienia 

funkcji rodziny adopcyjnej);

6) Księgę poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (zawiera notatki z udzielonego 

poradnictwa);

7) Rejestr przeprowadzonych szkoleń;

8) Księgę kancelaryjną.
(Dowód: akta kontroli str. 30-31)

Głównym zadaniem ośrodków, zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, j.t.), jest 

kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do przysposobienia. Z analizy danych dotyczących dzieci 

zgłoszonych do Ośrodka NADZIEJA wynika, że w kolejnych latach liczba ta spada 

i kształtuje się następująco:

2012 r. -  231 dzieci

2013 r. -  144 dzieci

2014 r. -  120 dzieci

2015 r. -  92 dzieci

Dzieci zgłoszone do Ośrodka pochodziły z pieczy instytucjonalnej, rodzinnej i innych 

instytucji lub osób, np. ze szpitali. W kolejnych latach proporcja tych zgłoszeń wyglądała 

następująco:

2012 r. -  134 dzieci z pieczy instytucjonalnej, 75 z pieczy rodzinnej, 22 ze szpitali,

2013 r. -  76 dzieci z pieczy instytucjonalnej, 44 z pieczy rodzinnej, 24 ze szpitali,

2014 r. -  60 dzieci z pieczy instytucjonalnej, 58 z pieczy rodzinnej, 2 ze szpitali,

2015 r. -  59 dzieci z pieczy instytucjonalnej, 33 z pieczy rodzinnej.
(Dowód: akta kontroli str. 25)

A

Podczas kontroli przeanalizowano dokumentację dzieci zgłoszonych do Ośrodka pod kątem 

ich kwalifikacji do adopcji lub braku. Decyzję taką w Ośrodku w Jeleniej Górze podejmuje
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Komisja kwalifikacyjna ds. adopcji w skład której wchodzą: dyrektor Ośrodka oraz wszyscy 

pracownicy merytoryczni -  pedagodzy i psycholog (§ 8 Regulaminu Ośrodka). Zgodnie 

z obowiązującą procedurą przyjętą w Ośrodku, wynikającą z art. 164 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ośrodek po 

przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie przygotowuje „kartę dziecka”, której integralną częścią (od 

września 2014 r.) jest metryka sprawy. Natomiast po 30 dniach od sporządzenia „karty 

dziecka” Ośrodek dokonuje kwalifikacji dziecka do adopcji, do której niezbędna jest opinia

0 zasadności przysposobienia dziecka oraz o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną

1 wpływie tych kontaktów na dziecko, pozyskana od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Przy kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia Ośrodek współpracuje z asystentem 

rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został taki przydzielony - z podmiotem 

organizującym pracę z rodziną, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotami 

leczniczymi, placówkami oświatowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 

sądami oraz Policją.

We wszystkich kontrolowanych przypadkach stwierdzono, że w teczkach poszczególnych 

dzieci znajdywała się „karta dziecka”, a w niej dane:

1) imię i nazwisko dziecka;

2) adres miejsca zamieszkania dziecka;

3) data i miejsce urodzenia dziecka;

4) dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualne miejsce pobytu dziecka;

5) szczegółowy opis przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zawierający również 

daty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

6) o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka;

7) stosunek dziecka do przysposobienia;

8) imiona i nazwiska rodziców dziecka;

9) daty urodzenia rodziców dziecka;

10) numery PESEL rodziców dziecka;

11) dotyczące stanu zdrowia rodziców dziecka oraz inne dotyczące ich informacje mające 

wpływ na zdrowie dziecka;

12) na temat utrzymywania przez rodzinę biologiczną kontaktów z dzieckiem;

13) dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa dziecka, a także 

informację, czy rodzeństwo zostało zgłoszone do przysposobienia.
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W przeanalizowanej dokumentacji dzieci zakwalifikowanych do adopcji znalazła się diagnoza 

psychologiczna dziecka oraz informacje wynikające z art. 166 ww. ustawy dotyczące:

1) specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny;

2) możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w nowej rodzinie, sporządzane 

przez psychologa;

3) sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka;

4) aktualnych więzi dziecka z bliskimi mu osobami, dokonywane przez psychologa;

5) całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie leży w jego 

najlepszym interesie, dokonywane na podstawie opinii, o których mowa w art. 139a ust. 1 pkt 

1, 2, 4 i 5 cyt. ustawy.

Analiza zawartości teczek dzieci, które nie uzyskały kwalifikacji do przysposobienia, 

zawierała uzasadnienie takiej decyzji. Jako podstawowe przyczyny braku kwalifikacji 

stwierdzono: brak zgody dziecka (zwykle zawartej na pisemnym oświadczeniu), silne więzi 

z rodziną zastępczą najczęściej spokrewnioną oraz silne więzi z rodzeństwem, które nie

zostało zgłoszone do adopcji, bo nie wyraziło zgody. Wśród wszystkich dzieci zgłoszonych

do Ośrodka w poszczególnych latach, liczba dzieci zakwalifikowanych i nie, kształtuje się 

następująco:

2012 r. -  110 dzieci zakwalifikowanych i 121 niezakwalifikowanych;

2013 r. — 60 dzieci zakwalifikowanych i 84 niezakwalifikowanych;

2014 r. -  60 dzieci zakwalifikowanych i 60 niezakwalifikowanych;

2015 r. -  47 dzieci zakwalifikowanych i 45 niezakwalifikowanych;

(Dowód: akta kontroli str. 30-34, 38-40, 42-42, 48-51, 54-56, 58-59)

Podczas kontroli przeanalizowano dokumentację rodzeństw oraz sytuacje, które 

spowodowały ich rozdzielenie. W poszczególnych latach zakwalifikowano do adopcji:

2012 r. -  22 rodzeństwa, z tego rozdzielono 1;

2013 r. -  6 rodzeństw, nie rozdzielono żadnego;

2014 r. -  12 rodzeństw, z tego rozdzielono 1;

2015 r. -  8 rodzeństw, z tego rozdzielono 3.

Wśród analizowanych przypadków rozdzielonych rodzeństw, w roku 2012 jako 

przyczynę rozdzielenia dzieci wskazano brak więzi pomiędzy nimi. W roku 2014 starsze 

dzieci wyraziły zgodę na rozdzielenie, aby młodsze miały szanse na adopcję. W 2015 roku
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rozdzielono trzy rodzeństwa. W jednym przypadku powodem był brak zgody na adopcję 

przez jedno dziecko, w drugim ojciec biologiczny jednego dziecka z rodzeństwa wystąpił 

o przywrócenie władzy rodzicielskiej, ojcostwo w stosunku do drugiego nie zostało ustalone, 

w trzecim przypadku nie było więzi pomiędzy rodzeństwem, dwoje z nich nie wyraziło 

również Zgody na adopcję. (Dowód: akta kontroli str.51,57)

We wszystkich analizowanych przypadkach w procedurach adopcyjnych zachowano 

terminy, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. W wyjątkowych sytuacjach mogły się one przedłużać, ze względu na 

wnioski rodziców biologicznych o przywrócenie władzy rodzicielskiej, na trudności 

z pozyskaniem odpowiedniej dokumentacji, np. medycznej. Zatem od powzięcia informacji 

przez Ośrodek niezwłocznie sporządzana była „karta dziecka”, następnie nie później niż 

w ciągu 30 dni następowała kwalifikacja dziecka do adopcji. Średni czas poszukiwania 

kandydatów do przysposobienia dla dziecka w Ośrodku w Jeleniej Górze trwał 4 dni. 

W przypadku niepozyskania kandydata do przysposobienia dziecka, Ośrodek przesyłał 

dokumentację do właściwego dla siebie miejscowo ośrodka adopcyjnego prowadzącego 

wojewódzki bank danych, w tym przypadku do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, 

do Ośrodka Adopcyjnego we Wrocławiu: dokument potwierdzający zakwalifikowanie 

dziecka do przysposobienia krajowego, kartę dziecka, opinie i dokumentację, o których mowa 

w art. 139a ustawy, czyli dokumentację kwalifikacyjną. Dalsze poszukiwania kandydatów 

odbywały się już na poziomach ośrodków wojewódzkich i przez ośrodek prowadzący 

Centralny Bank Danych, który kwalifikuje dzieci do adopcji międzynarodowej. Kwalifikacja 

dziecka do przysposobienia międzynarodowego obejmowała:

1) dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi 

emocjonalnej w rodzinie mającej miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej;

2) analizę całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie 

międzynarodowe leży w jego najlepszym interesie, dokonywaną na podstawie opinii, o której 

mowa w art. 139a ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) analizę prawidłowości prowadzenia poszukiwania kandydata do przysposobienia 

na terenie kraju. ,

W kontrolowanym Ośrodku w kolejnych latach liczba dzieci przysposobionych 

w kraju, do dzieci przysposobionych za granicą kształtuje się następująco:
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2012 r. -  37 adopcja krajowa (na 110 zgłoszonych do adopcji krajowej), 9 międzynarodowa 

(na 49 dzieci zgłoszonych do międzynarodowej);

2013 r. -  48 adopcja krajowa (na 60 zgłoszonych do adopcji krajowej), 14 międzynarodowa 

(na 21 dzieci zgłoszonych do międzynarodowej);

2014 r. — 43 adopcja krajowa (na 60 zgłoszonych do adopcji krajowej), 10 międzynarodowa 

(na 11 dzieci zgłoszonych do międzynarodowej);

2015 r. -  39 adopcja krajowa (na 47 zgłoszonych do adopcji krajowej), 1 międzynarodowa 

(na 23 dzieci zgłoszone do międzynarodowej).

Analizując dokumentację dzieci przekazanych do przysposobienia 

międzynarodowego można stwierdzić, że najczęstsze przyczyny przekazania dzieci to:

- liczne rodzeństwa,

- wiek dzieci (zwykle powyżej 6 - 7 -  go roku życia),

- problemy zdrowotne,

- opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym,

- opóźnienia w rozwoju intelektualnym.

Powyższe przyczyny w znacznym stopniu ograniczają przysposobienia na poziomie 

krajowym. Większość kandydatów krajowych obawia się problemów, z którymi nie będzie 

się mogła uporać, w wywiadach adopcyjnych niejednokrotnie zaznaczają, że nie są 

zdecydowani na dzieci z  dużymi problemami. (Dowód: akta kontroli str. 25,27)

Do zadań ośrodków adopcyjnych, zgodnie z art. 156 ust.l pkt 10 i 11 ustawy należy 

organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, wydawanie świadectw 

ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej 

oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej 

o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa w art. 586 § 4 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 

z późn. zm.). W Ośrodku w Jeleniej Górze, zgodnie z kolejnością osób zgłaszających się 

do przysposobienia dziecka, są oni po wstępnej ocenie kierowani na szkolenie. 

W kontrolowanym okresie zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla:

2012 r. -  2 grup szkoleniowych (28 osób)

2013 r. -  4 grup szkoleniowych (56 osób)

2014 r. -  3 grup szkoleniowych (43 osoby)

2015 r. -  3 grup szkoleniowych (42 osoby).
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Osoby, które ukończyły szkolenie otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia. 

Zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy, program szkolenia kandydatów do przysposobienia 

zatwierdza minister na okres pięciu lat, na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie. 

W kontrolowanym Ośrodku obowiązuje program szkolenia pt. „PRIDE: Adopcja, szkolenia 

dla kandydatów na rodziny adopcyjne”. Został on zatwierdzony Decyzją nr 4/2012/RA 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. (Dowód: akta kontroli str. 28)

W Ośrodku w Jeleniej Górze przeanalizowano losowo wybraną dokumentację 

kandydatów, którzy zgłosili się w celu przysposobienia.

Poniższa tabela obrazuje liczbę kandydatów, którzy zgłosili się do Ośrodka w celu 

przysposobienia dziecka, liczbę kandydatów którzy zostali zakwalifikowani do szkolenia oraz 

osoby, którym wydano pozytywną opinię kwalifikacyjną i dobrano dziecko.

ROK

Liczba 
kandydatów 

którzy 
zgłosili się na 

szkolenie

Liczba kandydatów, 
którzy po wstępnej 

ocenie zostali 
zakwalifikowani na 

szkolenie

Liczba kandydatów którym wydano 
pozytywną opinię /liczba osób którym 

dobrano dziecko

2012 100 28 26 / dobrano 20 osobom -  10 parom
2013 89 56 54 / dobrano 32 osobom -  16 parom
2014 93 43 55 / dobrano 28 osobom -  14 parom
2015 58 42 28 / dobrano 14 osobom -  7 parom

W dokumentach kandydatów znajdowało się podanie o pomoc w przysposobieniu dziecka 

oraz dane, które zostały określone w art. 161 ust. 2 ustawy. Wymienić należy tu: imię 

nazwisko osoby, obywatelstwo, adres i miejsce zamieszkania, stan cywilny (odpis aktu 

małżeństwa), wykształcenie, zawód i dochód, miejsce pracy, opis warunków 

mieszkaniowych, dane o stanie zdrowia -  zaświadczenia od lekarza ogólnego i psychiatry, 

informacja o niekaralności. W myśl art. 156 ust. 1 pkt 7 ustawy w dokumentach znajdowały 

się również wywiady adopcyjne. Ponadto na potrzeby prowadzenia procedur adopcyjnych 

Ośrodek gromadzi oświadczenia kandydatów: o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, o 

braku ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, o niekaralności, o leczeniu 

odwykowym, o przetwarzaniu danych osobowych oraz własnoręcznie napisane przez 

kandydatów życiorysy. We wszystkich kontrolowanych przypadkach znajdowały się 

powyższe informacje.

Na przestrzeni 4 lat nie było w Ośrodku przypadku, by odmówiono kwalifikacji kandydatom, 

natomiast z dużej liczby osób zgłaszających się, tylko część mogła być skierowana na 

szkolenie ze względów czasowych i dużej liczby kandydatów. Szkolenia kolejnych
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kandydatów przechodziły na następny rok. Spośród osób, które otrzymały propozycję 

przysposobienia dziecka, trzy rodziny w 2012 roku zrezygnowały z adopcji już po kontakcie 

z dzieckiem. W pierwszym przypadku rodzina nie poradziła sobie z przyjętym rodzeństwem, 

miała duże kłopoty natury opiekuńczo-wychowawczej, druga rodzina w trakcie procesu 

adopcyjnego, na dzień przed sprawą w sądzie, zdecydowała się na rozwód, w trzecim 

przypadku kobieta nie zaakceptowała przyjętej dziewczynki i rodzina wycofała wniosek.
'  (Dowód: akta kontroli str. 25-26, 36, 44-47, 52-53, 59,60-61)

Mając na uwadze zapis art. 130 ust. 1 pkt 5 i art. 137 ust. 1 pkt 6 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ośrodki powinny współpracować 

z różnymi podmiotami. Na przestrzeni lat 2012 -  2015 Ośrodek Adopcyjny NADZIEJA 

współpracował z placówkami opiekuńczo -  wychowawczymi: Domami dla Dzieci 

NADZIEJA nr 1, 2, 3, 4, 5, Domem dla Dzieci NADZIEJA w Lubomierzu, Domem dla 

Dzieci NADZIEJA w Przesiece, Domem Dziecka w Bolesławcu, Placówką Opiekuńczo -  

Wychowawczą w Świeradowie Zdroju, Rodzinną Placówką Opiekuńczo -  Wychowawczą 

w Lasowie, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, tj. z PCPR Jelenia Góra, PCPR 

Lubań, PCPR Zgorzelec, MOPS Wałbrzych, PCPR Wałbrzych.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w tym okresie w 79 posiedzeniach dotyczących oceny 

sytuacji 904 dzieci.
(Dowód: akta kontroli str. 27)

W ramach promowania i poszukiwania kandydatów do przysposobienia w latach 

2012 -  2015, a od 2014 r. zgodnie z art. 156 ust.l pkt la  ustawy, Ośrodek Adopcyjny 

NADZIEJA każdego roku uczestniczy w Święcie Matki organizowanym przez Parafię Matki 

Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze -  Cieplicach. Impreza przeznaczona jest dla 

mieszkańców Jeleniej Góry i okolic. Ośrodek posiada tam swoje stoisko z materiałami 

promującymi rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze: roll-ap z logo Ośrodka, danymi 

kontaktowymi oraz informacją o działalności. Rozdawane są ulotki, baloniki, kubeczki i inne 

gadżety (zawieszki do kluczy, notesiki, długopisy itp.). Zainteresowani mogą otrzymać 

wstępne informacje dotyczące adopcji.

Podobne stoiska wystawiane były podczas festynów organizowanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze promujących rodzicielstwo zastępcze.

Ponadto w trakcie sesji panelowych szkolenia PRIDE, umożliwia się zaproszonym przez 

kandydatów gościom oraz przedstawicielom instytucji i organizacji poznanie problematyki 

adopcji.
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W ramach promowania idei adopcji Ośrodek prowadził: stronę internetową 

www.nadzieia.igora.nl w zakładce Ośrodek Adopcyjny, uczestniczył w Targach Organizacji 

Pozarządowych na Rynku w Jeleniej Górze, organizował prelekcje i wykłady dla studentów 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Udzielono wywiad u dla 

Telewizji Wrocław dotyczącego tematyki adopcyjnej. Podczas kontroli udostępniono 

materiały potwierdzające podejmowane działania. (Dowód: akta kontroli str. 27)

W myśl art. 160. ust. 2, 3 ustawy ośrodek wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, 

pomocy i poradnictwa udziela się na wniosek tych rodzin. W kontrolowanym okresie, 

pracownicy Ośrodka w Jeleniej Górze udzielili porad:

2012 r. -  19 osobom,

2013 r. -  32 osobom,

2014 r. -  38 osobom,

2015 r. -  38 osobom.

Z wszystkich przeprowadzonych porad są sporządzane notatki służbowe, fakt odbytej porady 

odnotowany jest w rejestrze spraw załatwianych w Ośrodku. Ich tematyka najczęściej 

dotyczyła: poszukiwania rodzeństwa bądź rodziców biologicznych, jawności adopcji, 

problemów wychowawczych z dziećmi, kryzysów małżeńskich.

(Dowód: akta kontroli str. 28)

Ośrodek Adopcyjny NADZIEJA, zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 12 ustawy zapewnia 

również pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno

-  położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

W sytuacji zgłoszenia do Ośrodka przez PCPR, MOPS, GOPS, szpital czy inną instytucję 

informacji o kobiecie sygnalizującej zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, Ośrodek 

kontaktuje się z kobietą i udziela jej wsparcia i pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Na przestrzeni 2012 -  2015 udzielono wsparcia 54 kobietom -  159 porad w tym zakresie. 

Pomoc w tym zakresie odbywała się poprzez:

- rozmowy terapeutyczne w Ośrodku Adopcyjnym, szpitalu, miejscu zamieszkania, podczas 

spotkań przedstawiano informacje związane z procedurą oddania dziecka do adopcji, 

wskazywano konieczne formalności, skutki i konsekwencje decyzji w aspekcie formalno -  

prawnym i psychologicznym, »

- rozmowy terapeutyczne mające na celu rozładowywanie napięć emocjonalnych i pomoc 

w radzeniu sobie z przykrymi uczuciami,
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- pomoc w przygotowaniu rodziny (ojciec dziecka, dzieci, dziadkowie) do decyzji 

przekazania dziecka do adopcji,

- uczestnictwo pracownika Ośrodka Adopcyjnego przy złożeniu przez matkę/rodziców 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania 

osoby przysposabiającej,

- rozmowy informacyjne i terapeutyczne o losie dziecka po adopcji.

Powyższe porady są odnotowywane w rejestrze spraw załatwianych w Ośrodku oraz jest 

sporządzany wywiad z matką planującą wyrażenie zgody na przysposobienie swojego 

dziecka. Wywiad przechowywany jest w teczce rodziny, która przysposobiła dziecko.

Na tym zakończono wystąpienie, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 197 d u s t.l, 2 ustaw y z dnia 9 czerwca 2011 r. o w spieraniu rodziny i system ie pieczy zastępczej 
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), kontrolowana jednostka, której wydano lub nie zalecenia pokontrolne, m oże w 
terminie 7 dni od dnia otrzym ania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia.

(Dowód: akta kontroli str. 28-29)

(kontroler)

(kontroler)

(kontroler)

(kontroler)
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