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Wprowadzenie
Myślicie o adopcji dziecka. Nie wiecie, jak wyglądają procedury i od czego
zacząć? Martwicie się, że coś pójdzie nie tak i Wasze marzenie o byciu ro‐
dzicami nigdy się nie ziści? Nie wiecie, czy ta droga do rodzicielstwa jest na
pewno dla Was? Macie obawy i różne wątpliwości? Chcielibyście wiedzieć,
na co się przygotować w kontakcie z Ośrodkiem Adopcyjnym? A może zo‐
staliście już odrzuceni podczas procedury kwalifikacji lub na samym
wstępie spotkaliście się z odmową ze strony pracowników Ośrodka.
To opracowanie jest właśnie dla Was. Stanowi ono kompendium wiedzy,
dotyczącej adopcji w Polsce. Powstało w oparciu o doświadczenia kilkuset
par i osób samotnych, które przeszły procedury związane z przysposo‐
bieniem dziecka, (również i nasze ;) ). Dodatkowo jest poparte wynikami
kilkuletnich badań zasad działania systemu adopcyjnego w Polsce.
Nie tylko dowiecie się z niego, jakie musicie spełnić warunki oraz jak wy‐
glądają poszczególne etapy adopcji. Uzyskacie też odpowiedzi na pytania:
od czego zacząć i gdzie się udać oraz na co się przygotować?
Poznacie swoje prawa, ale też i obowiązki, których będziecie musieli
dopełnić. Jednak to co najważniejsze, zdobędziecie niezwykle cenną
wiedzę, która pozwoli Wam uniknąć wielu błędów, skutkujących pro‐
blemami (zwłaszcza w kontakcie z Ośrodkami Adopcyjnymi).
Przewodnik o adopcji to pierwsza tego typu pozycja na rynku. W efekcie
ułatwi Wam realizację upragnionego celu, z własnego wyboru, w sposób
świadomy będziecie wreszcie mogli zostać mamą i tatą. Unikniecie roz‐
czarowań, straty czasu i ewentualnej dyskwalifikacji ze strony Ośrodka
Adopcyjnego.
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