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Witaj!

 Naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest jego własna rodzina. To 
pierwszy wychowawca. W niej mały człowiek rozwija się, wzrasta i zaspokaja swoje potrzeby 
psychofizyczne, a pozytywna atmosfera domu rodzinnego sprzyja harmonijnemu rozwojowi 
dziecka. Kiedy własna rodzina nie spełnia swej wychowawczej roli, pojawiają się zakłócenia 
w jej funkcjonowaniu, których skutkiem może być zjawisko sieroctwa społecznego.
 Dzieciom sierocym, pozbawionym warunków do wychowania w rodzinie własnej - 
organizuje się opiekę w instytucjonalnych lub rodzinnych formach opieki, takich jak adopcja 
lub rodzina zastępcza. W placówkach opiekuńczo 
- wychowawczych jest wiele dzieci, a każde z nich 
chciałoby być tym jedynym, być „czyjeś”. Nawet 
najlepszy wychowawca po pracy wraca do domu, a na jego miejsce przychodzi inny. I tak 
jest na co dzień - wciąż inne twarze, zmiany. Wychowanie instytucjonalne, nawet najlepiej 
zorganizowane nie jest w stanie zapewnić dziecku tego, co może dać mu rodzina.
 Jeżeli nie jest Ci obojętny los małego człowieka, chciałbyś ofiarować komuś cząstkę 
siebie - zapoznaj się z broszurą. Dzięki niej dowiesz się jak zostać rodzicem zastępczym.

Idź za głosem serca, nie wahaj się!
Zostań rodzicem zastępczym.

Zespół Ośrodka Adopcyjnego
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Opolu
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RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA - SZANSĄ DLA DZIECKA

 Kangury, to piękne zwierzęta, które się bawią, biegają, skaczą, ale też bardzo 
troskliwie opiekują się swoim potomstwem.
 Rodzice zastępczy, tak jak mamy kangurzyce, opiekują się przyjętymi pod opiekę 
dziećmi z ogromnym oddaniem. Praca „ zastępczej mamy kangurzycy” to praca na pełen 
etat, 24 godziny na dobę, ale dająca ogromną satysfakcję. Dzieci rodzin zastępczych, jak 
małe kangury w torbie swoich mam, czują się pod skrzydłami swoich opiekunów najbez-
pieczniej i niechętnie ich opuszczają. Uśmiech i poczucie bezpieczeństwa dzieci pozbawio-
nych opieki rodzin naturalnych, są dla rodziców zastępczych największą radością.

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
I DAJ SPOKOJNY, BEZPIECZNY DOM DZIECIOM,

KTÓRE TAKIEGO DOMU NIE MAJĄ.
                                            

                                                                                  Alicja Pawelec

Jestem mamą imieniem Pieczusia!
Każde dziecko schowam
do swojego kangurzego brzusia.
Duże czy małe?
Wszystkie będą kochane.
Każdy rodziną zastępczą zostać może,
Wielu maluchom to bardzo pomoże.

Patrycja Steczyszyn
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Pieczusia

Dzień rozpoczął się bardzo wesoło,
Słońce wysoko na niebie się wspięło.

Ptaszki śpiewały, wietrzyk wiał spokojny,
A mały kangurek był bardzo niesforny.

„Mamo, chodźmy na spacer!”, wołał od rana,
Więc po śniadaniu go Mama Pieczusia zabrała.

I wtem zaczęła się ich przygoda,
Równie piękna co była pogoda!

Przechodząc opodal rzeczki, usłyszeli szelest w krzakach,
Pieczusia szybko kangurzątko do brzucha schowała.

Wtedy ciche miauknięcie się rozległo,
I małe tygrysiątko szybko do nich wybiegło.

„Gdzie mama twoja?”, spytała od razu Pieczusia,
A w odpowiedzi słychać było burczenie głodnego brzusia.

„Zgubiłem się, nie wiem”, odparł smutny tygrysek,
Więc Mama go przytuliła, po czym razem ruszyli w lasek.

Znaleźli tuzin pięknych jagód, tygrysek się najadł
I w lepszym już nastroju przy Pieczusi przysiadł.

„Zostaniesz z nami, póki nie znajdziemy twojej mamy”,
Na te słowa kangurzątko się ucieszyło i zawołało „Ruszamy!”.

Wrócili do domu, dni bardzo szybko mijały,
A dzieci coraz bardziej się ze sobą zaprzyjaźniały.

Mama rodziny tygrysiątka cały czas szukała,
Ale nim się zorientowała, sama się do niego przywiązała.

Wiele nawzajem się od siebie nauczyli,
W swoim towarzystwie szczęśliwi byli.

Ale w końcu musiał ten moment nadejść,
I tygrysią rodzinkę nareszcie znaleźć.

Choć smutno było się z nim rozstawać,
Gdy tak zdążyli sobie zaufać,

Lecz z rodzicami uznali, że jeszcze się odwiedzą,
Bo wszyscy się wtedy bardzo ucieszą.

Patrycja Steczyszyn
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Rodzinna piecza zastępcza

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
1) rodzina zastępcza:
• spokrewniona,
• niezawodowa,
• zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna.
2) rodzinny dom dziecka
Wszystkie rodziny na ich wniosek mogą być wspierane na określonych zasadach przez rodziny 
pomocowe.
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca 
w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy 
zastępczej.

„Naprawianie świata należy zacząć
Od naprawiania spraw dzieci”

/J. Korczak/
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Rodzina zastępcza spokrewniona - funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej z dziec-
kiem mogą pełnić małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący 
najbliższą rodziną dziecka (wstępni - dziadkowie, pradziadkowie lub pełnoletnie rodzeń-
stwo), czyli członkowie rodziny, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym 
ciąży obowiązek alimentacyjny. Spokrewnionej rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie 
pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde umieszczone w niej dziecko.

Rodziny niezawodowe - rodziny, które tworzone są przez małżeństwo lub osobę niepozosta-
jącą w związku małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez 
osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi). Niezawodowej 
rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie pieniężne na każde umieszczone w niej dziecko.

W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać 
łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy 
zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa 
jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.

Rodziny zawodowe - w zawodowej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci na pobyt długo-
terminowy lub – w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego – na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na 
okres 4 miesięcy (w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub 
do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub 
umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej).

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna - obejmuje opieką w szczególności dzieci 
niedostosowane społecznie oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, 
tj. z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymaga szczególnej opieki i pielę-
gnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.
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Rodzinny dom dziecka to rodzina wychowująca liczne rodzeństwo, dzieci w różnym wieku. 
Jako forma rodzinnej pieczy zastępczej ma długą tradycję. Pierwowzorem na ziemiach 
polskich było utworzone w 1908 r. Gniazdo Sieroce w Stanisławczyku. Twórcą był Kazimierz 
Jeżewski, pasjonat rodzinnego wychowania sierot i dzieci porzuconych. W rodzinnym domu 
dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnolet-
niość przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

W rodzinie pomocowej może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego niesprawo-
wania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu lub pobytem 
w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie 
zastępczej.

Rodziną pomocową może być:
• rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
• małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny 
przysposabiającej.
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Zadania rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
• traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
• zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
• zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
• zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
• zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
• zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
• umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi 

inaczej.

Prawa dziecka w rodzinie zastępczej

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ma w szczególności prawo do:
• utrzymywania osobistego kontaktu z rodziną naturalną i powrotu do rodziny naturalnej,
• traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości,
• praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka,
• kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności, zabawy i wypoczynku,
• pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,
• wiedzy o swoim pochodzeniu, dostępu do informacji i wyrażania opinii w sprawach, 

które go dotyczą.

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. 
Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ale ofiarować mu swoją miłość i troskę. Wpro-
wadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki.
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Pomoc finansowa przysługująca rodzinie zastępczej

Rodzinie zastępczej oraz 
prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka przysługuje 
comiesięczne świadczenie na 
pokrycie kosztów utrzymania 
każdego umieszczonego 
w niej dziecka w wysokości 
odpowiedniej do sprawowanej 
formy opieki.
Przy ustalaniu wysokości 
świadczenia uwzględnia się 
niepełnosprawność dziecka 
oraz niedostosowanie 
społeczne – na rzecz takich 
dzieci kwota świadczenia jest 
wyższa.
Ponadto rodzinie zastępczej 
oraz prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka starosta może 
przyznać:
1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
2. świadczenie na pokrycie: 
• niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka -  jednorazowo, 
• kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 

wpływ na jakość     sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
3. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego  –  raz  do roku – rodzinie zastępczej zawodowej,
4. środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związa-

nych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.
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Pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej może za zgodą rodziców zastępczych pozostać 
w rodzinie, która pełniła funkcję rodziny zastępczej również po osiągnięciu pełnoletniości, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 
25 roku życia i pod warunkiem, że się uczy. W tym przypadku rodzinie nadal wypłacana jest 
pomoc pieniężna. 
 
Nadto:
Rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz Rodzinie zastęp-
czej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie.
Ustalając wysokość ww. wynagrodzenia, bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, 
szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
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Warunki pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu 
dziecka

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być 
powierzone osobom, które:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im 

ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
• nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych,
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej,
2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada 
co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie 
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doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspo-

kojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego 
i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji 
czasu wolnego,

• pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oraz prowadzenie 
rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

• w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę 
rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów,

• rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą 
nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym 
dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone przez sąd 
rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie mieszkają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina lub prowadzący rodzinny 
dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.

WAŻNE: kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani do ukończenia 
szkolenia, zgodnie z zakresem programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawo-
wania pieczy zastępczej. Szkolenia są organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej lub prowadzone przez Ośrodek Adopcyjny.
Ośrodek Adopcyjny ROPS w Opolu posiada autorski program „Rodzicielstwo 
Zastępcze” zatwierdzony do realizacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, decyzja nr 7/2018/RZ z dnia 23 lipca 2018 r.
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Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej należy złożyć w Sądzie Rejonowym Wydział 
Rodzinny i Nieletnich w dwóch egzemplarzach. Do wniosku należy dołączyć przede 
wszystkim:
• odpis aktu małżeństwa (w przypadku małżonków) lub aktu urodzenia w przypadku osoby 

samotnej,
• odpis aktu urodzenia dziecka obejmowanego pieczą zastępczą,
• zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
• poświadczenie zameldowania,
• zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie spełniania warunków do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz ukończenia szkolenia dla kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

WAŻNE: Nabór kandydatów do pełnienia rodzinnych form opieki prowadzą organizatorzy 
rodzinnej pieczy zastępczej. Tam udzielona będzie pomoc i wsparcie w tym zakresie.
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Rodzicielstwo zastępcze to nie adopcja

Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku, którego rodzice naturalni 
z różnych przyczyn nie są w stanie go wychowywać. Rodzice zastępczy muszą liczyć się 
z tym, że dziecko nie jest im przyznane raz na zawsze i że może ono wrócić do swojej biolo-
gicznej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowy kryzys. Rodzina zastępcza z założenia 
jest nastawiona na udzielenie pomocy, w celu przywrócenia dziecka rodzinie biologicznej, 
jest to więc opieka tymczasowa. Rodzice biologiczni najczęściej mają ograniczoną władzę 
rodzicielską, co nie pozbawia ich określonych praw i obowiązków dotyczących podejmo-
wania ważnych decyzji w sprawach dziecka m.in. w sprawach urzędowych, sposobu leczenia 
oraz edukacji. Na rodzicach spoczywa obowiązek alimentacyjny, zachowują też prawo do 
kontaktów z dzieckiem.

Osoby adoptujące dziecko, czyli przysposabiające je, 
podejmują decyzję na całe życie. Adopcja daje im te same 
prawa i obowiązki, jakie mają rodzice biologiczni. Rodzice 
adopcyjni mają pełnię władzy rodzicielskiej wobec przyspo-
sobionego dziecka. Nie otrzymują oni wsparcia finansowego 
na dziecko, jakie przysługuje rodzinom zastępczym.
Kandydaci na rodziców adopcyjnych są przygotowywani do 
tej roli w ośrodkach adopcyjnych według programów autor-
skich tych ośrodków.

Łatwiej zbudować dom niż stworzyć rodzinę zastępczą.
Dzieci potrzebują miłości, szczególnie te, które rzadko jej doświadczały.
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Jak to jest na co dzień?
Relacje rodzin zastępczych:

Zostaliśmy rodziną zastępczą w 2006r, 8 marca 
minęło już 14 lat Musimy powiedzieć, że być 
rodziną zastępczą to wyzwanie, które może 
przynieść wyjątkową radość i satysfakcję. 
Dzieci potrzebują domu, miejsca do spania, 
jedzenia, ubrania, czasu na zabawę i naukę. 
Najważniejsze jednak, że potrzebują bardzo 
dużo miłości, poczucia bezpieczeństwa, stabi-
lizacji oraz zrozumienia swojej sytuacji, która 
toczy się wokół ich osób.
Kochamy dzieci, a było u nas przez ten czas 
czternastu lat aż osiemdziesięcioro czworo 
dzieci i to od urodzenia do wieku 7 lat.
Każde dziecko ma prawo wychowywać się 
w kochającym bezpiecznym domu. Zachęcamy 
rodziny, aby tych rodzin gotowych do pieczy 
zastępczej było jak najwięcej.
Dzieci marzą, by dorastać w rodzinie, zależy to także od Ciebie.
Można zapytać co zyskujemy? Nie pieniądze otóż poczucie, że robisz coś bardzo ważnego 
oraz uśmiech dziecka, który wynagrodzi codzienny trud i nieprzespane noce.
My jako rodzina zastępcza na początku niespokrewniona, później zawodowa, obecnie pełniąca 
funkcję pogotowia rodzinnego uważamy, że gdy przyjdzie ten czas rozstania z życiem docze-
snym, człowiek będzie spełnionym i szczęśliwym wiedząc, że zostawił coś po sobie.
Dziękujemy za przeczytanie.

Rodzina zastępcza z powiatu namysłowskiego.
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Wspomnienia pracowników 
Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu

ze współpracy z rodzinami zastępczymi.

Spotkania

Podczas pracy w Ośrodku Adopcyjnym w Opolu doświadczyłam wielu pięknych spotkań 
z wyjątkowymi Osobami.

Wśród nich byli kandydaci zainteresowani stanowieniem rodzinnej pieczy zastępczej dla 
dzieci.

„ Czy dziecko mnie zaakceptuje?”, „ czy sprostam roli rodzica?”, „ jak zareaguje środo-
wisko na powiększenie się mojej rodziny?” i wiele innych pytań zadawali mi, zastanawiając 
się nad zmianą w życiu.

To ważna, odpowiedzialna decyzja dla Państwa i całej rodziny, proszę ją dobrze przemy-
śleć, odpowiadałam.

A po pewnym czasie, po odbytych szkoleniach, uzyskaniu kwalifikacji, kiedy kandydaci 
podjęli się już roli rodziny zastępczej obserwowałam jak budują swoje rodziny, przyjmując 
Dziecko potrzebujące opieki i wsparcia.

Widziałam jak uczą się siebie nawzajem, ile potrzeba miłości, cierpliwości, zrozumienia 
potrzeb Dziecka, aby mu pomóc, złagodzić konsekwencje trudnych doświadczeń życiowych.

W pamięci zachowałam wiele wspomnień i wzruszeń związanych z pierwszymi chwi-
lami poznania Dziecka przez rodzinę zastępczą, codzienną opieką, a także momentem prze-
kazania opieki nad dzieckiem kandydatom na rodziców adopcyjnych. W takich sytuacjach, 
kiedy rodzina zastępcza uczestniczy w przekazaniu dziecka do adopcji niejednokrotnie są 
łzy, bo Dziecko odchodzi, ale i radość opiekunów, że wychowanek ma nowych rodziców 
i szansę na nowe życie w rodzinie adopcyjnej.

Wszystkie te doświadczenia utwierdzają mnie w przekonaniu, że rodziny zastępcze są 
bardzo potrzebne dla Dzieci. Rodzice zastępczy tworzą Dzieciom dom, w którym mają indy-
widualną opiekę, troskę, zainteresowanie i zrozumienie. Dzieci mają stałość opieki, rodzice 
zastępczy są przy nich i na pewno pomogą jak zajdzie potrzeba.

Z rozmów z rodzinami zastępczymi wynika, że kierują się wartościami rodzinnymi, chcą 
pomoc dzieciom które nie miały możliwości wychowania się w rodzinie własnej.
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Spotkania z Rodzinami Zastępczymi budzą we mnie wdzięczność za ich wielkie serce 
dla Dzieci.

Ewa Skirzewska
Kierownik Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu
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Nie zapomnę...

Nie zapomnę radości, jaka malowała się na twarzy 1,5 rocznego chłopca, kiedy mama 
zastępcza z ogromną troską, brała w swe ramiona, patrząc dziecku w oczy, czule mówiąc do 
niego, zadając jednocześnie pytanie: „A kto kocha Mateuszka?” Chłopiec wówczas beztrosko 
wypowiadał jedno słowo, które znał: „mama”.

Szczególną rolę rodziny zastępczej zobaczyłam najpierw jako studentka, wolontariuszka, 
pomagając rodzinie zastępczej w jej codziennym funkcjonowaniu, obowiązkach. Następnie 
pracując jako psycholog w ośrodku adopcyjnym podejmując kontakt z rodzinami zastęp-
czymi w działaniach diagnostycznych, szkoleniowych, konsultacyjnych.
Mając powyższe doświadczenia, zderzyłam się z jednej strony z dramatem niektórych 
rodzin naturalnych, które nie potrafią sprostać wychowaniu dzieci, zadając im ból. Z drugiej 
strony poznałam funkcjonowanie i rolę rodziny zastępczej, która: podejmuje działania, by 
próbować odbudować poczucie bezpieczeństwa dziecka, przynależności, zapewnia podsta-
wowe potrzeby i możliwości dalszego rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego 
i potwierdza wartość dziecka i sensu jego życia.

Bernadetta Smolnik
Psycholog Ośrodka Adopcyjnego
ROPS w Opolu

Nie da się nauczyć bycia
rodzicem inaczej,
jak nim będąc.
Popełniając pomyłki
i dostrzegając je.
              Agnieszka Stein
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Jak się kocha dzieci, to myśli się sercem…

Jak się kocha dzieci, to myśli się sercem… każde dziecko potrzebuje miłości… każde bez 
względu na to gdzie i kiedy się urodziło, z jakiej rodziny pochodzi i jaka jest jego historia. To 
widzę kiedy spotykam się z rodzinami zastępczymi, konieczność bezwarunkowej akceptacji 
istoty, która na starcie swojego życia została pozbawiona domu rodzinnego. Ten dom stwarza 
ktoś inny, ktoś w zastępstwie na krótszy bądź dłuższy czas…
Rodzicielstwo zastępcze nie jest łatwą drogą, trzeba być pewnym swojej decyzji i być przy-
gotowanym na różne odcienie rodzicielstwa, te lepsze i te gorsze. Niejednokrotnie słyszę 
nie jest łatwo ale warto… warto dla uśmiechu dziecka, zobaczenia jak zmienia się np. po 
trudnych przeżyciach, jak zaczyna budować pozytywne relacje i warto dla szansy znale-
zienia dziecku stałego domu, np. domu rodziców adopcyjnych, jeżeli tylko jest taka możli-
wość. Dobra rodzina zastępcza wie, że dziecko jest u nich tymczasowo i przygotowuje je 
do odejścia z tego przejściowego domu. Jeżeli dziecko nie ma szans na powrót do rodziny 
biologicznej lub adopcję, stara się stworzyć mu jak najlepsze warunki rozwoju, takie jakie 
występują w każdej rodzinie.

Aleksandra Adamów
Psycholog Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu
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Wspomnienie …

Moje wspomnienie związane z rodziną zastępczą to przede wszystkim słowa rodziców 
adopcyjnych, którzy relacjonują po dłuższym czasie od zakończenia adopcji swoje odczucia.

Najpiękniejsze wspomnienie o matce zastępczej usłyszałam od matki adopcyjnej, która 
nazwała swoją relację z opiekunką zstępczą jako relację z matką, której bardzo potrzebowała 
w czasie, kiedy spotkała swojego synka. Myślę, że otrzymała wówczas od opiekunki chłopca 
ciepło, zrozumienie, szacunek i przede wszystkim wsparcie, którego nie mogła dać jej już 
zmarła mama. Obie panie połączyła piękna więź, którą miło było obserwować i słyszeć o niej 
od nich obu.

Słyszałam także jak kandydatka do adopcji wyrażała wdzięczność wobec opiekunów 
zastępczych za zrozumienie jej „własnej nieporadności” w pierwszych chwilach kontaktu 
z dzieckiem. W chwilach, kiedy często kandydaci do adopcji na moment tracą swoje codzienne 
walory, ogłuszeni ogromem przeżyć podczas wydarzenia, na które często czekają najbardziej 
i z największym utęsknieniem. To właśnie te pierwsze chwile w atmosferze zrozumienia dają 
solidną bazę do budowania prawdziwie przyjacielskich relacji na przyszłość. Czasami ta 
znajomość nie kończy się w momencie, kiedy proces adopcyjny dobiega końca, przeciwnie 
jest dopiero początkiem. Dlatego miło mi, kiedy słyszę od rodziców, że ich dzieci już na 
zawsze będą miały w swoich rodzinach dodatkową babcię, dziadka, ciocię czy wujka. Wiem, 
że dla obu stron jest to ważne, bo kochają to samo dziecko. I właśnie z największą korzy-
ścią dla dziecka jest fakt, że potrafią zbudować rodzinną relację. Nie chcę wcale powiedzieć 
przez to, że zawsze znajomość taka musi być tak bliska, żeby była dobra dla dziecka. Często 
kończy się po prostu pięknym pożegnaniem w poczuciu wdzięczności rodziców adopcyj-
nych za to co ich dziecko dostało i nauczyło się od rodziny zastępczej.

Za to wszystko ja także jestem wdzięczna rodzicom zastępczym i pragnę podziękować 
za ciepło, zrozumienie, wsparcie i przede wszystkim szacunek jaki potrafią okazać rodzice 
zastępczy w niełatwym dla siebie momencie – pożegnaniu z dzieckiem. Rozumiem ich łzy, 
bo żegnają kogoś komu oddali kawałek serca. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie, kiedy ten 
kawałek serca potrafią także ofiarować rodzicom tego dziecka. Za to serdecznie dziękuję!!!

Joanna Dróżdż 
Pedagog Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Armii Krajowej 36,
45-071 Opole
Tel/ 77 400 59 51
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wyszyńskiego 23,
49-300 Brzeg
Tel/ 77 416 95 05
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sobieskiego 5 a,
48-100 Głubczyce
Tel/ 77 485 87 73
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 4,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel/ 77 483 33 23
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20 B,
46-200 Kluczbork
Tel/ 77 418 00 30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kilińskiego 1,
47-303 Krapkowice
Tel/ 77 446 60 15
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pl. Wolności 12 A,
46-100 Namysłów
Tel/ 77 410 51 93
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 33A,
48-300 Nysa
Tel/ 77 44826 10
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konopnickiej 8,
46-300 Olesno
Tel/ 34 350 51 25
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Książąt Opolskich 27,
45-005 Opole
Tel/ 77 442 05 04
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 55 A,
48-200 Prudnik
Tel/ 77 436 29 90
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bolesława Chrobrego 5,
47-100 Strzelce Opolskie
Tel/ 77 461 33 81

Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w województwie opolskim:

Obowiązujące przepisy prawne:

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2019, poz. 2086 z późn. zm.)
• Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. ( Dz.U z 2020, poz. 821)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkolenia dla 

kandydatów do przysposobienia (Dz. U. Nr 272, poz. 1610)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandy-

datów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wzoru zaświad-

czenia kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 272, poz. 1609)
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016r.,poz.1654 ze 

zm.)
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 
Ośrodek Adopcyjny
ul. Rejtana 5 
45-331 Opole
Tel./ 77 456 55 86; 694 465 810 
e-mail: oa@rops-opole.pl

Godziny otwarcia:
Pon. 7:30 - 15:30
Wt. 7:30 - 15:30
Śr. 9:00 - 17:00

Czw. 7:30 - 15:30
Pt. 7:30 - 15:30

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 
Ośrodek Adopcyjny Sekcja Zamiejscowa w Nysie 
ul. J. Piłsudskiego 47 
48-303 Nysa 
Tel./ 77 407 80 54; 532 107 170
 e-mail: oa-nysa@rops-opole.pl

Godziny otwarcia:
Pon. 7:30 - 20:00
Wt. 7:30 - 18:00
Śr. 9:00 - 20:00

Czw. 7:30 - 15:30
Pt. 7:30 - 15:30

Zapewniamy wsparcie oraz dyskretną i życzliwą pomoc wszystkim, 
którzy się do nas zgłoszą
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Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.

Phil Bosmans


