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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 działających 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 5 i 6 maja 2016 roku została przeprowadzona 

w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu przy ulicy Katedralnej 4/12 

(zwanym dalej Ośrodkiem) kontrola w trybie uproszczonym na podstawie Zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego Nr 101 z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz upoważnienia Nr PS- 

KNPS.0030-142/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Honorata Borowiec -  starszy 

inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, Grażyna Zielińska -  starszy inspektor 

wojewódzki, Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki oraz Piotr Szafarowicz -  starszy 

inspektor wojewódzki. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli Ośrodka pod numerem 8/2016. 

W celu zgromadzenia informacji dających obraz funkcjonowania jednostki we wskazanym 

zakresie, przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem Ośrodka oraz przeanalizowano 

dokumentację w kontrolowanych zakresach.
ł

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, kwalifikacji do szkolenia kandydatów na rodziny adopcyjne, 

kandydatów, którym nie wydano pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz kandydatów 

utraconych. Powyższe obszary zostały przebadane pod kątem prawidłowości i jakości 

prowadzonych procedur, przeanalizowano także uzasadnienia i przyczyny podejmowanych 

decyzji, powody utracenia - 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 wsparcie dla kobiet 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 pozytywna, a jej 

uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny we Wrocławiu działa na podstawie umowy 

Nr DOPS/73/12 zawartej w dniu 14 lutego 2012 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, 

reprezentowanym przez Marszałka Województwa -  zleceniodawcą a Archidiecezjalną 

Poradnią Adopcyjną Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym, reprezentowanym przez Grażynę 

Ładyżyńską -  Dyrektora Ośrodka oraz ks. Stanisława Paszkowskiego -  Diecezjalnego 

Duszpasterza Rodzin -  zleceniobiorcą. Okres obowiązywania umowy obejmuje lata 2012 - 

2016.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, 

opracowany w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, w którym 

wskazano m.in.: strukturę organizacyjną i podział zadań w Ośrodku, zadania pracowników 

Ośrodka oraz Komisji Kwalifikacyjnej, zasady działania Ośrodka, w tym: obiegu 

korespondencji i czasu pracy pracowników. Aneksem Nr 1 z dnia 25 listopada 2013 r. 

zmieniono § 12 Regulaminu poprzez dodanie zapisu dotyczącego godzin pracy Ośrodka.

W dniu kontroli w Ośrodku było zatrudnionych siedem osób: dyrektor (1 etat), dwóch 

psychologów (1 i % etatu), pedagog (1 etat), pracownik administracyjny (1 etat) oraz 2 osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych (psycholog i pedagog).
(Dowód: akta kontroli str. 11-42)
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W Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym prowadzone są następujące rejestry:

1) „Rejestr osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzinnych form opieki”

2) „Wykaz dzieci zgłoszonych do Ośrodka”.
(Dowód: akta kontroli str. 43)

W myśl 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.) zwanej dalej „ustawą”, głównym zadaniem 

ośrodków jest kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do przysposobienia. Z analizy danych 

dotyczących dzieci zgłoszonych do Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego wynika, 

że w kolejnych latach liczby były zróżnicowane:

2012 r. -  91 dzieci,

2013 r. -  102 dzieci,

2014 r. -  61 dzieci,

2015 r. -  76 dzieci.

Dzieci zgłoszone do Ośrodka pochodziły z pieczy instytucjonalnej oraz rodzinnej. 

W kolejnych latach proporcja tych zgłoszeń wyglądała następująco:

2012 r. -  57 dzieci z pieczy instytucjonalnej, 34 z pieczy rodzinnej,

2013 r. -  91 dzieci z pieczy instytucjonalnej, 11 z pieczy rodzinnej,

2014 r. -  56 dzieci z pieczy instytucjonalnej, 5 z pieczy rodzinnej,

2015 r. -  58 dzieci z pieczy instytucjonalnej, 18 z pieczy rodzinnej.
(Dowód: akta kontroli str. 45)

Podczas kontroli przeanalizowano dokumentację dzieci zgłoszonych do Ośrodka pod kątem 

ich kwalifikacji do adopcji lub braku. Decyzję taką w Archidiecezjalnym Ośrodku 

Adopcyjnym podejmuje Komisja Kwalifikacyjna tworzona przez zespół specjalistów -  

pracowników Ośrodka (§11 Regulaminu Ośrodka).

Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji ustalono, 

że od 2012 do 2015 roku zakwalifikowanych do przysposobienia krajowego było 254 dzieci. 

Zgromadzona w teczkach dzieci dokumentacja potwierdza, że Ośrodek zgodnie z art. 164 

ust. 2 ustawy, po powzięciu informacji uzasadniającej zakwalifikowanie dziecka 

do przysposobienia, niezwłocznie występował do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

zespołu do spraw okresowej sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej lub dyrektora placówki opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego 

o przekazanie, w terminie 7 dni, opinii oraz dokumentacji, o których mowa w art. 139a 

ustawy chyba, że otrzymał je wraz ze zgłoszeniem dziecka. Po zgromadzeniu przez Ośrodek
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wszystkich niezbędnych informacji sporządzana była „karta dziecka”. Ustalono, że zgodnie 

z art. 164 ust. 5 ustawy Komisja Kwalifikacyjna w terminie 30 dni od sporządzenia karty 

dziecka, na podstawie opinii, o której mowa w art. 139a ust.l pkt 1 i 2 ustawy, dokonywała 

kwalifikacji dziecka do przysposobienia krajowego sporządzając potwierdzający to dokument 

(„karta kwalifikacji dziecka do przysposobienia” oraz „protokół kwalifikacji dziecka do 

przysposobienia”). Następnie Ośrodek rozpoczynał poszukiwanie kandydatów do 

przysposobienia dziecka.
(Dowód: akta kontroli str. 45, 53-61, 67,73-74, 81-82) 

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji wykazała, że w latach 2012 - 

2015 do przysposobienia nie zakwalifikowano 44 dzieci. Do najczęściej wskazywanych 

przyczyn zaliczono:

1. brak możliwości nawiązania więzi przez dziecko z nową rodziną,

2. brak zgody na przysposobienie dzieci, które ukończyły 13 rok życia,

3. silne więzi dzieci z rodziną biologiczną i/lub opiekunami zastępczymi,

4. brak współpracy z rodziną zastępczą

5. brak zgody opiekuna prawnego.
(Dowód: akta kontroli str.45, 61-62, 68, 75, 82-83) 

Zgodnie z art. 166a ustawy, rodzeństwo powinno być umieszczane w jednej rodzinie 

przysposabiającej. Wyjątek stanowią przypadki wskazane w art. 166a ust.l pkt 1-2 ustawy. 

W latach 2012 -  2015 do przysposobienia krajowego zakwalifikowano 28 rodzeństw. 

W tym samym okresie podjęto 3 decyzje o rozdzieleniu rodzeństwa do przysposobienia 

krajowego. Uzasadnieniem tych decyzji były:

- brak zgody na adopcję jednego z rodzeństwa,

- pobyt dzieci w różnych placówkach opiekuńczo -  wychowawczych i słabe więzi między 

nimi,

- wiek dzieci i długi czas oczekiwania na adopcję.

(Dowód: akta kontroli str. 45, 62-63, 69, 76)

Zgodnie z obowiązującą procedurą przyjętą w Ośrodku wynikającą z art. 164 ust. 2 

pkt 2 ustawy, Ośrodek po przyjęciu zgłoszenia o dziecku z uregulowaną sytuacją prawną 

niezwłocznie przygotowywał „kartę dziecka”. We wszystkich kontrolowanych teczkach 

dzieci znajdowała się „karta dziecka” zawierająca informacje, o których mowa w art. 164a 

ustawy. W terminie do 30 dni od sporządzenia „karty dziecka” Komisja Kwalifikacyjna 

dokonywała kwalifikacji dziecka do adopcji sporządzając „kartę kwalifikacji dziecka do 

przysposobienia” oraz „protokół kwalifikacji dziecka do przysposobienia”. Kwalifikacja
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odbywała się w oparciu o diagnozę psychologiczną dziecka, określenie specyfiki potrzeb 

dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny, ocenę stopnia możliwości nawiązania 

przez dziecko więzi emocjonalnych w nowej rodzinie, ustalenie sytuacji prawnej dziecka, 

dokonywaną przez psychologa analizę aktualnych więzi dziecka z bliskimi mu osobami, 

analizę całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie leży w jego 

najlepszym interesie. W dokumentacji dzieci zgłoszonych po 19 września 2014 r. prowadzona 

była metryka sprawy.

W toku kontroli ustalono, że procedura związana z kwalifikacją osób zgłaszających 

gotowość przysposobienia dziecka/dzieci i dobór rodziny przysposabiającej właściwej 

ze względu na potrzeby dziecka przez Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny we Wrocławiu 

odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwestionariusza „wywiadu 

adopcyjnego” oraz wzoru „karty dziecka”.

W latach 2012 - 2015 do Ośrodka zgłosiło się 566 kandydatów celem przysposobienia 

dziecka, natomiast po odbytym szkoleniu 482 osobom wydano pozytywną opinię 

kwalifikacyjną i dokonano doboru dziecka.
(Dowód: akta kontroli str. 45-46,63, 65-66, 69-71, 77-78,85-86)

Odmowa kandydatom kontynuowania procedury najczęściej wynikała z negatywnej 

oceny wstępnej, braku kwalifikacji lub cofnięcia kwalifikacji. Powodami podjęcia przez 

Komisję Kwalifikacyjną powyższych decyzji były np.: pozyskane w trakcie procedury 

informacje dotyczące karalności jednego z kandydatów, sytuacja zdrowotna, nieprawidłowa

osobowość, zła sytuacja bytowa, niezaradność przy pierwszym dziecku.
(Dowód: akta kontroli str. 46, 65-66, 70, 79-80)

Kontrola wykazała, że wśród kandydatów posiadających pozytywną opinię 

kwalifikacyjną były osoby, które nie zaakceptowały propozycji adopcji, tak zwani kandydaci 

„utraceni”. Wyżej wymienieni uzasadniali swoją odmowę najczęściej:

1. brakiem gotowości do adopcji,

2. lękiem z powodu pochodzenia dziecka i jego prawdopodobnych obciążeń 

genetycznych,

3. brakiem akceptacji dziecka wyąikającym z jego wieku lub stanu zdrowia,

4. konfliktem małżeńskim.
(Dowód: akta kontroli str. 46, 65, 69-70, 79-80, 84-85)
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Biorąc pod uwagę art. 130 ust. 1 pkt 5 i art. 137 ust. 1 pkt 6 ustawy przedstawiciele 

Ośrodka na zaproszenie zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo

- wychowawczej, brali udział w ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

Dyrektor Ośrodka oświadczyła, iż Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny nie ma możliwości 

realizowania zapisu ustawy art. 130 ust. 1 pkt 5 dotyczącego uczestniczenia w posiedzeniach 

zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz 

w rodzinnym domu dziecka z powodu braku informacji o takich zespołach. Ośrodek 

w listopadzie 2014 roku wyszedł z propozycją podjęcia współpracy z powiatowymi centrami 

pomocy rodzinie z terenu województwa dolnośląskiego wysyłając 27 ofert, na które nie 

otrzymał praktycznie żadnej odpowiedzi. Wystosowano jedynie zaproszenie na 3 zespoły.

W przypadku realizowania art. 137 ust. 1 pkt 6 ustawy, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny 

systematycznie otrzymuje zaproszenia i uczestniczy w posiedzeniach zespołów do spraw 

oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce w następujących jednostkach:

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Wiosna” w Krzydlinie Małej,

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych we Wrocławiu „Dziecięcy Dom” 

ul. Parkowa 2.

Do końca 2013 roku Ośrodek współpracował w powyższej kwestii również z Placówkami 

Opiekuńczo -  Wychowawczymi w Kłodzku przy ul. Wandy 6.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt la  ustawy, do zadań ośrodka adopcyjnego należy 

w szczególności promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do 

przysposobienia dziecka. Do września 2014 r. Ośrodek nie miał określonego prawnie 

obowiązku realizacji takiego zadania, jednakże podejmował działania mające na celu, oprócz 

pozyskania kandydatów, zwiększenie świadomości społecznej na temat adopcji. Wymienić tu 

należy:

- funkcjonowanie strony internetowej Ośrodka Adopcyjnego: www.adopcja.wroclaw.pl,

- cykliczne audycje na temat adopcji w Radio Rodzina w 2013 i 2014 r.,

- umieszczanie informacji na temat Ośrodka Adopcyjnego w gablotach przyparafialnych,

- prowadzenie zajęć praktycznych dla kierunku położnictwa na Uniwersytecie Medycznym 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w ramach przedmiotu „Kliniczne i społeczne aspekty 

rozrodczości człowieka”.

- prowadzenie zajęć dla studentów Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu 

dające możliwość zapoznania się z zadaniami ośrodka adopcyjnego,
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- prowadzenie wykładów na temat adopcji na Podyplomowych Studiach Nauk o Rodzinie 

na Papieskim Wydziale Teologicznym,

- propagowanie idei adopcji podczas Dni Skupienia dla Doradców Życia Rodzinnego 

Archidiecezji Wrocławskiej,

- zamieszczanie informacji o działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego 

w Biuletynie Duszpasterstwa Rodzin,

- rozpowszechnianie informacji o Ośrodku Adopcyjnym na Dniach Skupienia Księży 

Dziekanów i rejonowych spotkaniach duszpasterzy Archidiecezji Wrocławskiej.

- prowadzenie praktyk studenckich oraz staży dla studentów pedagogiki i psychologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

- coroczna prezentacja oferty Ośrodka dla rodzin w trakcie „Miesiąca Rodziny” 

organizowanego przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,

- prowadzenie ośrodkowej wypożyczalni literatury związanej z problematyką adopcji.

Od 2 października 2014 roku został udostępniony na portalu 2ryby.pl cykl filmów 

pt. „Adopcja. Poradnik” przedstawiających specyfikę procesu adopcyjnego z perspektywy 

małżonków rozważających decyzję o przysposobieniu dziecka opuszczonego, dla którego 

poszukiwana jest nowa rodzina oraz Ośrodka Adopcyjnego przeprowadzającego całość 

procedury. Tematy poruszane w trakcie kolejnych odcinków to: Czym jest adopcja? Kiedy 

możemy mówić o stracie? Jak dobrze przeżyć stratę? Przygotowanie do adopcji dziecka. Rola 

ośrodka adopcyjnego. Rodzice adopcyjni, rodzice biologiczni, dziecko. Jak dziecko przeżywa 

stratę? Pierwsze spotkanie z dzieckiem. Jak zbudować więź z adoptowanym dzieckiem? Gdy 

jesteśmy razem. Czas na zmiany.

Ponadto pracownicy Ośrodka brali czynny udział w następujących konferencjach:

1. „Rodzina źródłem dobra społecznego. Adopcja -  troską o małego człowieka”, która 

odbyła się 07.12.2015 roku - wykład pt.: „Pastoralna posługa wobec rodzin adopcyjnych” 

w świetle doświadczeń Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego we Wrocławiu,

2. „O dobre przejście na drugi brzeg -  czyli jak budować mosty, wspierając dziecko 

w procesie adopcyjnym” w dniu 23.10.2014 r. -  wykład pt.: „Zanim adopcja zapuka do 

drzwi -  narracje podmiotów wspierających dziecko w okresie oczekiwania” 

inspirowany doświadczeniem pracowników Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego.

3. konferencja poświęcona tematyce dziecka opuszczonego w Siemianowicach Śląskich 

w dniu 23.09.2015 r. -  wykład pt.: „ Dziedzictwo dziecka adopcyjnego”,
(Dowód: akta kontroli str. 46-49)
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Informacje o dzieciach, dla których Ośrodek nie pozyskał rodziny, kierowane były do 

Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie. Jeśli 

za pośrednictwem WBD żaden z ośrodków adopcyjnych w kraju nie wskazał rodziny dla 

dziecka w terminie określonym ustawą informacje o dziecku przesyłane były do ośrodka 

prowadzącego Centralny Bank Danych. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli 

dokumentacji ustalono, że przyczyny dla których ośrodki adopcyjne nie znajdują rodzin 

w kraju, a dzieci kierowane są do adopcji zagranicznej, to przede wszystkim:

• wiek dzieci,

• stan zdrowia, zdiagnozowane choroby i wady uniemożliwiające samodzielne 

funkcjonowanie w dorosłości, upośledzenie fizyczne oraz umysłowe, konieczność 

rehabilitacji i wielospecjalistycznej opieki.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 piet 10 ustawy zadaniem ośrodka adopcyjnego jest między 

innymi organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Od 2012 roku 

w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka prowadzone były według programów:

• „PRIDE: Adopcja, szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych” -  Decyzja 

Nr 4/2012/RA Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r.,

« „RODZINA” dla kandydatów do przysposobienia dziecka - Decyzja Nr 6/2012/RA 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.03.2012 r.,

W kontrolowanym okresie Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny rozpoczął szkolenia 

dla kandydatów do przysposobienia dziecka w 24 grupach: 

w roku 2012-6 grup, 

w roku 2013 - 6 grup, 

w roku 2014-6 grup, 

w roku 2015-6 grup.
(Dowód: akta kontroli str. 48)

Przywołując art. 160 ust. 2 ustawy ośrodek adopcyjny wspiera osoby, które przysposobiły 

dziecko w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,

• poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną 

® pomoc pedagogiczną i psychologiczną

® pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

W ramach realizacji powyższych zadań w okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielił pomocy:



W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Archidiecezjalnym 

Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 197 d ust.l, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), kontrolowana jednostka, której wydano lub nie zalecenia pokontrolne, może w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia.

Danuta Zawilla
(kontroler)

Z IA Ł  U

(kontroler)

/

(kontroler)

(kontroler)
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« w roku 2012 -266 osobom,

• w roku 2013 - 341 osobom,

« w roku 2014 - 367 osobom,

® w roku 2015 — 382 osobom.

Osoby te otrzymały wsparcie w formie:

- spotkań indywidualnych na terenie Ośrodka,

- uczestnictwa wspólnie z rodziną w corocznie organizowanym Zjeździe Rodzin 

Adopcyjnych i Zastępczych,

- uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach „WYSPY” (Wychowawczego SPA dla 

rodziców) na terenie Ośrodka.

Ponadto, zgodnie z art. 156 ust. 12 ustawy Ośrodek Adopcyjny zapewniał wsparcie 

kobietom w ciąży i pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują 

zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu poprzez:

- rozmowy na terenie Ośrodka z matkami będącymi w ciąży, pokazujące możliwość 

zatrzymania przez nie dziecka;

- pomoc w nawiązaniu kontaktu z bliskimi, którzy mogliby i chcieli pomóc matce w opiece 

nad dzieckiem (pośredniczenie w kontakcie między matką a ojcem dziecka czy dalszą 

rodziną); na prośbę matki -  wskazywanie miejsc, gdzie mogłaby zamieszkać do czasu 

porodu;

rozmowy na terenie Ośrodka, szpitala lub miejsca zamieszkania matki, pokazujące 

możliwość zaopiekowania się dzieckiem przez rodzinę zastępczą, pogotowie lub dom dziecka 

po urodzeniu na czas podjęcia decyzji odnośnie opieki nad nim;

- udzielanie informacji o procedurze adopcyjnej; w bezpośrednim kontakcie zapewnienie 

o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie 

Ośrodka niezależnie od decyzji co do losów dziecka;

- informowanie o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej ze strony Ośrodka przez 

umieszczanie ulotek, plakatów w gablotach przyparafialnych. Liczba udzielonych porad 

w okresie objętym kontrolą kształtuje się następująco:

« 2012 rok: 59 porad,

® 2013 rok: 64 porady,

• 2014 rok: 51 porad, .

« 2015 rok: 43 porady.
{Dowód: akta kontroli str. 48-49)
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