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Zał. nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

Przykładowe zadania ośrodka adopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania 
Zleceniobiorca poprzez ośrodek adopcyjny realizuje zadania określone w Dziale V „Postępowanie adopcyjne” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) zwanej w dalszej części tekstu ustawą.
Do zadań ośrodka adopcyjnego należy w szczególności:
	prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych w ustawie kandydatami do przysposobienia dziecka;

współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;
kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, zgodnie z zasadami ujętymi w art. 172 ustawy;
wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.
	Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie.
	Marszałek Województwa Śląskiego monitoruje przebieg procesów adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych na terenie Województwa Śląskiego. W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego występuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 
	Szczegółowe zadania oraz organizację działania, w tym godziny pracy, ośrodka adopcyjnego określa regulamin organizacyjny tego ośrodka, opracowany przez dyrektora ośrodka w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego. W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego występuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 

Ośrodek adopcyjny współpracuje z kandydatami do przysposobienia dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania, w szczególności w następujących dziedzinach:
1)	diagnoza pedagogiczna i psychologiczna dzieci i rodzin;
2)	problemy wychowawcze w rodzinie;
3)	problemy związane z rozwojem dziecka.
	Ośrodek adopcyjny wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

1)	pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych;
2)	poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną;
3)	pomoc pedagogiczną i psychologiczną;
4)	pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.
	Pomocy i poradnictwa, o których mowa w pkt. 7, udziela się na wniosek.

Ośrodek adopcyjny prowadzi: 
1)	dokumentację dotyczącą:
a)	kandydatów do przysposobienia dziecka,
b)	szkoleń osób, o których mowa w lit. a,
c)	dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, w tym dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie,
d)	pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko, i rodzinom naturalnym;
2)	rejestr osób, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy.
	Ośrodek adopcyjny gromadzi informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka wskazane w art. 161 ust. 2 ustawy.

Ośrodek adopcyjny gromadzi informacje dotyczące dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia wskazane w art. 161 ust. 3 ustawy.
Ośrodek adopcyjny realizuje działania przewidziane dla niego w art. 164 ustawy, w szczególności sporządza informację o sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej dziecka, zwaną „kartą dziecka”, oraz gromadzi dostępną dokumentację medyczną i psychologiczną dotyczącą dziecka.
Kwalifikacja dziecka do przysposobienia obejmuje:
1)	diagnozę psychologiczną dziecka;
2)	określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny;
3)	dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w nowej rodzinie;
4)	ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka.
	Przy kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia o którym mowa w pkt. 13 ośrodek adopcyjny współpracuje w szczególności z asystentem rodziny, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, regionalnymi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, interwencyjnymi ośrodkami preadopcyjnymi, podmiotami leczniczymi, placówkami oświatowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami oraz Policją.

Ośrodek adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje kandydatom do przysposobienia dziecka po ukończeniu przez kandydata do przysposobienia dziecka szkolenia, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy, i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.
Przed skierowaniem kandydata do przysposobienia dziecka na szkolenie o którym mowa w art. 172. ustawy ośrodek adopcyjny dokonuje jego wstępnej oceny, z uwzględnieniem:
1)	kwalifikacji osobistych, o których mowa w art. 1141 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
2)	motywacji do podjęcia się wychowywania dziecka;
3)	wywiadu adopcyjnego.
	Zgodnie z art. 242 ustawy postępowania w sprawie przysposobienia dziecka wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy są prowadzone przez ośrodki adopcyjne utworzone na podstawie ustawy na dotychczasowych zasadach.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych w ustawie dla pracowników ośrodków adopcyjnych, mogą być zatrudniani w tych ośrodkach przez cały okres realizacji zadania publicznego, co jest zgodne z art. 246 ustawy.  
	Przedstawiciele ośrodka adopcyjnego uczestniczą w ocenie sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka co wynika z art. 130 pkt. 5 oraz art. 131 ust. 1 ustawy.
	Przedstawiciele ośrodka adopcyjnego uczestniczą w posiedzeniach zespołów powoływanych dla oceny sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, co wynika z art. 137 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 138 ustawy.





