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Fundacja MaMa od 2006 roku działa na rzecz
poprawy sytuacji matek i wszystkich rodziców
w Polsce niezależnie od wieku, sytuacji
oraz statusu we wszystkich sferach życia.
W tym roku Fundacja skupiła uwagę na matkach nastoletnich, gdyż wciąż niewiele się o nich mówi – a jeśli już, to
przez pryzmat krzywdzących stereotypów, bez szacunku,
który należy się przecież każdemu, niezależnie od tego,
jakie doświadczenia ma za sobą.
Przygotowałyśmy tę broszurę z myślą o takich mamach jak
Ty, ale także o ich – często również zagubionych – rodzicach,
opiekunach, najbliższych, nauczycielach.
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Afrykańskie przysłowie mówi, że trzeba całej wioski, aby
wychować dziecko. Młode macierzyństwo nie musi oznaczać życia w osobnej chacie, gdzieś na wioski obrzeżach.
Wiem, to się tak łatwo mówi. Słowa, nawet jeśli nie przychodzą prosto i trudno się piszą, a są o równości, wolności i godności, pozostają na papierze. To prawda, jak też
i prawdą jest, że to, czy na papierze pozostaną, zależy
od Was, od Was razem i każdej z osobna, która sięgnie
po tę broszurę.
Praw się nie dostaje, prawa się bierze, korzysta z nich.
Nie proponuję rewolucji; proponuję konsekwencję. Żeby
skorzystać z praw, trzeba je znać.
Poznanie to klucz do wiedzy. Wiedza zaś przegania zagubienie, daje rozeznanie, pewność siebie i kontrolę nad
swoim życiem. Prawo to nie tylko przepis. To także procedura, instrument, narzędzie, które zamienia słowa na papierze w czyn. To pozwala zrozumieć co, kiedy, do kogo,
czego oczekiwać i jak się zachować. I o tym jest ta broszura. Podstawowe dane podane w prosty, zrozumiały,
a więc i pomocny sposób.
Warto też wiedzieć o tym, czego w niej nie ma i co trzeba
zmienić. Jest coś bardzo nieprawidłowego w tym, że dziewczynka od 15. roku życia może legalnie angażować się
w intymne relacje seksualne, ale dopiero od 18. roku może samodzielnie zadbać o siebie, pójść sama do ginekologa, zażądać środków antykoncepcyjnych. Jest również
coś bardzo nieprawidłowego i w tym, że rodząc dziecko,
nie ma praw rodzicielskich, chyba że po ukończeniu 16.
roku życia sąd wyraził zgodę, by wyszła za mąż.
4
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To trzeba koniecznie zmienić. Myślę, że głos młodych matek może w tym pomóc.
Dzieci nie są naszą własnością. I władza rodzicielska
więc to stare i złe pojęcie. Bardziej mi odpowiada słowo:
piecza. Mówi o naszym obowiązku, by dać dziecku miłość,
wiarę w siebie i skrzydła. By mogło fruwać jak najwyżej
i samodzielnie. Dobrze jest, gdy dziecko to nie koniec,
lecz początek świata. Do tego potrzeba, by mama pamiętała o sobie, o swoich potrzebach, by sama była szczęśliwa i wierzyła w siebie. To bardzo ułatwia budowanie dziecięcych skrzydeł.
Mam nadzieję, że macierzyństwo, rodzicielstwo, również
to wczesne, pomimo nieprzespanych nocy i zmęczenia
nie będzie barierą, lecz szansą na nowe marzenia. Bez
względu na to, jaka będzie decyzja co do własnej i dziecka przyszłości, niech będzie przemyślana, podjęta bez
poczucia winy i bez nacisku.
Mam nadzieję, że lektura tej broszury w tym pomoże.
Monika Płatek

Prof. Monika Płatek / Prawniczka i wykładowczyni akademicka. Profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji.
Jej działalność naukowa i społeczno-polityczna koncentruje się na takich dziedzinach jak prawo karne, prawa
człowieka, w tym prawa kobiet, penitencjarystyka, kryminologia, wiktymologia, penologia, psychologia społeczna, gender studies, mediacja, sprawiedliwość naprawcza i socjologia prawa. /
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Jak jest u nas, jak jest gdzie indziej...
W Polsce rocznie przybywa ok. 17 tys. nastoletnich matek
(to 4-5% wszystkich urodzeń). Trudno porównywać ich sytuację w Polsce i za granicą – w naszym kraju nie ma niestety
żadnych systemowych rozwiązań w tej sprawie. Polskie nastoletnie matki nie mają wsparcia ze strony państwa tak jak
w Stanach czy w Anglii. Jednocześnie wsparcie to powinno
iść w parze z prewencją, czyli edukacją seksualną. Dobrym
przykładem jest tu Holandia, gdzie edukacja seksualna jest
wręcz modelowa i otwartość na te tematy jest bardzo duża,
a jednocześnie odsetek nastoletnich ciąż, a także aborcji
wykonywanych w tym wieku, jest najmniejszy w Europie.
Bycie nastoletnim rodzicem w Polsce to gigantyczne wyzwanie. Jak to określił Andrzej Harasimowicz (szef Stowarzyszenia Pomocy Nieletnim Rodzicom), który sam został
ojcem w wieku 16 lat: wychowywanie dziecka przez nasto7

latka to jak pójście na Mount Everest w krótkich spodenkach i sandałach... My nie pytamy skąd się wzięłaś na tej
drodze – wiemy, że NIEZBĘDNE jest wsparcie dla Ciebie.
Zamiast oceniać, krytykować i moralizować, chcemy rzetelnie informować, wspierać i umacniać w macierzyństwie.
Trudy rodzicielstwa przerastają czasem również dorosłych,
teoretycznie przygotowanych i dojrzałych ludzi. Nie ma się
co dziwić, że w Twoim przypadku niezbędne jest wsparcie
innych osób. Warto, abyś dała sobie prawo do tego, że czegoś nie wiesz oraz do szukania i przyjmowania wsparcia
zarówno od rodziców, ojca dziecka, życzliwych bliskich,
przyjaciół, jak i osób, które miały podobne problemy.
Tu bardzo pomocne mogą być fora dla nastoletnich mam,
grupy wsparcia, a także placówki, poradnie i ośrodki, gdzie
można uzyskać bezpłatną pomoc w różnym zakresie.
Warto korzystać z opieki medycznej od najwcześniejszego
etapu ciąży, ze szkół rodzenia, z programów i projektów
wspierających kompetencje (czyli umiejętności) rodzicielskie, spotkań edukacyjnych, konsultacji [ 1 ].
Choć na początku może Ci się wydawać, że jesteś sama
i że z pewnością nikt wokół nie jest w takiej sytuacji, wiedz,
że co roku wiele tysięcy dziewcząt w Polsce staje tak jak Ty
przed takimi wyzwaniami. Mają rozmaite problemy i borykają się na co dzień z wieloma trudami. Są wśród nich
takie, które podejmują tę często nierówną walkę, nie poddają się, uczą się być dobrymi matkami, kończą szkoły,
podejmują pracę, zakładają rodziny.
Słowem: żyją dalej.
[ 1 ] spis na końcu broszury
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Parę z nich spisało dla Ciebie trochę swoich
wspomnień.
Zaszłam w ciążę, kiedy miałam 16 lat. To nie
była klasyczna wpadka, ale bałam się reakcji bliskich i otoczenia. Nie wiedziałam,
czy sobie poradzę i niestety nie zawsze było
łatwo. Jednak przede wszystkim cieszyłam
się, że urodziłam zdrową córeczkę. Najbardziej pomogły mi mama i siostra, zawsze
mogłam na nie liczyć. Dziś mam już dwójkę
dzieci i nowego partnera. Nie wyobrażam
sobie życia bez nich. Nie żałuję swej decyzji
sprzed lat, mimo że byłam taka młoda.
Ze starszą córką jesteśmy jak przyjaciółki,
mamy fajną relację. > Monika z Torunia / 36 lat /
mama dwóch córek - 20 i 4 lata

Mam teraz 18 lat, w wieku 16 lat urodziłam
syna Mikołaja, który ma dziś dwa lata. Uczę
się w zaocznym liceum i szukam pracy.
Nie jest łatwo pogodzić macierzyństwo z edukacją i pracą, ale wiem, że z pomocą bliskich
dam radę. Dzisiaj myślę, że pomoc rodziny
i oparcie w chłopaku bardzo mi pomogły
stanąć na nogi po narodzeniu dziecka, dlatego też pogodziłam wszystkie aspekty swojego życia w miarę harmonijnie. Najważniejsze jest dla mnie szczęście mojej rodziny,
9

a przede wszystkim syna. Było mi ciężko, ale
myślę, iż z niewielką pomocą każda z Was,
każda z NAS da sobie radę. > Ewa / mama dwuletniego Mikołaja

Byłam wtedy przed 16. urodzinami. Test zrobiłam w Dzień Kobiet. Najtrudniejsze były
chyba reakcje obcych ludzi – najpierw traﬁłam do ginekologa, który zapytał czemu nie
przyszłam po tabletkę „po”. Nieprzyjemne
też były sytuacje w urzędach. Okoliczności
były nietypowe, ja mieszkałam na Dolnym
Śląsku, mój już teraz mąż – w Gdyni. Trzeba
było stawiać czoło wszystkim przeciwnościom, bez pomocy rodziny też można zdobywać szczyty. Trzeba przywdziać pancerz wobec urzędników i krzywych spojrzeń przechodniów, bo to minie. > Karolina / 19 lat / mama
Zuzi - 2 lata

Miałam 15 lat, kiedy zaszłam i urodziłam.
Najtrudniej było powiedzieć o tym rodzicom
i samej sobie uświadomić, że będzie się rodzicem. Jak już było pewne, że jestem w ciąży, najpierw chciałam usunąć, potem oddać
do adopcji, ale jak dziecko zaczęło kopać,
zrozumiałam, że nie potraﬁę. Po urodzeniu
dziecka wszystko zmieniło się o 180 stopni.
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Nie miałam znajomych, bo wszyscy uważali,
że ciąża to choroba, mój facet zgłupiał i zaczął prowadzić kawalerskie życie – rozstaliśmy się. Po rozstaniu mieszkałam u rodziców i nie miałam pracy, nieraz nie miałam
nawet co dać dziecku do jedzenia. Szkoły nie
rzuciłam – do tej pory się uczę. W wieku 18
lat znalazłam pracę, wynajęłam mieszkanie,
mam nowego mężczyznę, którego moja córka akceptuje. Niedługo z narzeczonym bierzemy ślub – teraz jestem szczęśliwa.
> Anna / 20 lat / mama Wiktorii – 4 lata

Gdy dowiedziałam się o ciąży, od razu sobie
pomyślałam, że będę musiała wyjść za mąż,
że nie skończę szkoły. Okazało się, że nie
muszę wychodzić za mąż, że nikt mi nie zabierze dziecka pomimo mego wieku... Można
ustanowić kogoś z rodziny np. opiekunem
prawnym dziecka do ukończenia przez matkę 18. roku życia. Bałam się, że po osiemnastce nie będą mi chcieli oddać dziecka, bo
nie mam pracy, pieniędzy itd. Ale w MOPSie otrzymałam pomoc, choć nie były to duże
pieniądze. Szkołę, jak się okazało, też dało
się załatwić, udając się do poradni psychologiczno-pedagogicznej – uzyskałam zgodę
na nauczanie w domu (indywidualny tok nauczania). Dziecko to nie koniec świata, tylko
11

powód do radości. Jest wiele młodych matek,
które sobie świetnie radzą. > Magda / 21 lat /
mama Wiktorii - 5 lat / Chojnice

Gdy dowiedziałam się o ciąży, byłam przerażona – miałam 15 lat, na początku mieszkałam z rodzicami, potem z ojcem dziecka.
Do ślubu mnie rodzice nie zmuszali, za co
jestem im dziś wdzięczna, bo gdy miałam 19
lat, zostałam sama z dwójką dzieci. Było mi
ciężko i czasem wyłam po nocach, ale pomogli mi bardzo przyjaciele, rodzice zajęli
się dziećmi. Tyrałam na dwa etaty, żeby dać
moim dzieciom wszystko i jedyne czego żałuję to to, że nie skończyłam szkoły.
Dziś moje dzieci są w szkołach średnich,
uczą się i są superludźmi. Rozmawiam z nimi
o wszystkim – o antykoncepcji też, bo ze mną
nikt nie rozmawiał, a to bardzo istotne.
> Klaudia / 36 lat / mama Michała –19 lat / Weroniki – 17
lat / Dawida – 6 lat i Agaty – 2 lata / Poznań

Ja i mój były chłopak zostaliśmy rodzicami,
mając 17 lat. Byłam na początku drugiej klasy liceum. Początkowo zostaliśmy ze wszystkim sami, bez wsparcia rodziny. Wydawało
nam się, że jesteśmy dorośli i że sobie świetnie poradzimy jako rodzice. Wyobrażaliśmy
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sobie, jak to będzie. My wiecznie zakochani
i nasz śliczny synuś. Szczęśliwa, kochająca
się rodzina. Tylko że samą miłością dziecka
nakarmić się nie dało.
Uczyłam się nadal w szkole dziennej i pracowałam. Niestety, albo „stety”, ojciec dziecka
zszedł na złą drogę. Przeżyłam z nim piekło
i mając 19 lat zostałam już samotną mamą.
Było ciężko, bardzo ciężko. Skończyłam LO
i poszłam uczyć się dalej zaocznie, ciągle
pracowałam, aby zapewnić nam jakikolwiek byt, bo na pomoc kogokolwiek liczyć
nie mogłam. Mój syn ciągle wychowywał się
jakby obok. Ja ciągle w szkole albo w pracy,
a on to u ciotki, to u koleżanki, to też znowu
gdzieś indziej, a potem już w przedszkolu.
Teraz mój skarb ma 7 lat. Nie żałuję, że go
mam, ale dręczy mnie myśl, że przez pierwsze lata jego życia ciągle byłam zajęta.
Swoją ciężką pracą osiągnęłam dużo, zdobyłam dwa zawody, dorobiłam się małego
mieszkanka i stałej pracy, ale to nie ja pierwsza odkryłam, że syn ma już jeden ząbek,
to nie ja zobaczyłam jego pierwsze kroki,
bo byłam w pracy... Teraz mam 24 lata i drugą pociechę - ośmiomiesięczną Hanię. Była
zaplanowana już wtedy, kiedy miałam męża, mieszkanie, pracę. Stać mnie na to, żeby
siedzieć z nią w domu i cieszyć się każdą
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chwilą spędzoną u jej boku. To ja wiem o niej
najwięcej, to ja jestem z nią non stop. Widzę
różnicę. To teraz jestem dorosła, odpowiedzialna i dojrzała.
I widzę, że wtedy, gdy myślałam, że jestem
dorosła i już gotowa na dziecko, to nie byłam
wcale dorosła tylko prawie pełnoletnia, a to
ogromna różnica. Macierzyństwo to cudowna rzecz, najcudowniejsza na świecie, choć
jest pełno trosk i kłopotów. A kiedy jest się
nastoletnią mamą, to wszystko staje się jeszcze trudniejsze. Nie żałuję, że moje życie potoczyło się tak, a nie inaczej.
Kocham swoje dzieci. Wszystko mi się poukładało, ale nie każdy ma w życiu tyle szczęścia i różnie to bywa.
Rozmawiając ze swoimi nastoletnimi kuzynkami, przestrzegam je, aby uważały, bo mają jeszcze czas...
> Iwona / 24 lata / mama Kacpra – 7 lat i Hani – 8 miesięcy / Ełk

Aby móc korzystać z jakichkolwiek praw,
trzeba je najpierw poznać i wiedzieć, na jakie
przepisy można się powołać oraz gdzie
znaleźć wsparcie w ich egzekwowaniu.
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące Twoich praw odnośnie dziecka i władzy rodzicielskiej, uznania ojcostwa,
alimentów, sytuacji w szkole, a także możliwej pomocy społecznej oraz spraw związanych ze zdrowiem.

W sprawie szkoły:

§

– warto porozumieć się z pedagogiem szkolnym, który może
pomóc powiedzieć rodzicom o ciąży, zdarza się, że szkoła
pomaga także ﬁnansowo (np. kupuje wyprawkę),
– szkoła nie ma prawa Cię usunąć lub nakłaniać do zmiany
szkoły w przypadku zajścia w ciążę lub urodzenia dziecka,
– w ciąży masz prawo do urlopu,
– masz prawo do niezbędnej pomocy, aby skończyć szkołę,
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– masz prawo do umożliwienia w miarę możliwości terminowego zaliczenia egzaminów ważnych dla ciągłości edukacji (jeśli ciąża, poród lub okres po porodzie, czyli połóg,
powodują, że nie możesz tego zrobić w terminie),
– szkoła ma obowiązek wyznaczyć Ci dodatkowy termin
egzaminu dogodny dla Ciebie (w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy) [ 2 ], jednym z rozwiązań jest INDYWIDUALNY
TOK NAUCZANIA umożliwiający pogodzenie roli mamy
i uczennicy,
– jeśli nie masz ubezpieczenia, szkoła ma obowiązek Ci je
zapewnić,
– ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
(jakim może być sytuacja nastoleniego macierzyństwa),
możesz uzyskać orzeczenie o kształceniu specjalnym (wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne),
dzięki któremu można uzyskać w szkole tzw. IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny). IPET dotyczy
w szczególności wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zawiera on zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, formy, metody i sposoby pracy z uczniem, a także
działania wspierające (współpraca z innymi placówkami),
– gdy z pewnych przyczyn nie udało Ci się ukończyć edukacji w Twojej szkole, alternatywą mogą być takie miejsca
jak:
[ 2 ] Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993 nr
17, poz. 78 ze zm.).
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> warszawski KĄT (liceum i gimnazjum), gdzie młodzi rodzice mają do dyspozycji pomieszczenie dla dzieci, a uczniowie są traktowani indywidualnie,
> CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego jest to typ
placówki publicznej (centra są w całej Polsce), kształcącej
w systemie wieczorowym lub weekendowym,
> ŻAK – ogólnopolska sieć szkół (licea, gimnazja, szkoły
zawodowe, szkoły policealne) kształcąca w systemach zaocznych.

W kwestii prawa:

§
§

§

§
§

– jeśli urodzisz dziecko przed ukończeniem 18. roku życia,
wedle polskiego prawa nie możesz mieć nad nim władzy
rodzicielskiej. W takim wypadku musi być ustanowiony
opiekun prawny dziecka. Trzeba złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego w sądzie rejonowym (właściwym dla miejsca pobytu dziecka), wydział rodzinny i nieletnich. Gdy ojciec dziecka jest pełnoletni, to jemu przysługuje
17

władza rodzicielska. Wówczas nie zachodzi konieczność
ustanowienia opiekuna prawnego. Jednak dziecko musi zostać przez niego uznane,
– opiekunem prawnym może zostać któreś z Twoich rodziców, krewnych lub osoba niespokrewniona (postanawia
o tym sąd),
– rola opiekuna prawnego jest bardzo ważna, gdyż reguluje
to sytuację prawną dziecka – opiekun prawny powinien
zapewnić: środki do życia, mieszkanie, a także występuje
o pomoc społeczną, decyduje w sprawach zdrowotnych
i edukacyjnych, ale także od niego zależy, jakie relacje będą pomiędzy małoletnimi rodzicami a dzieckiem.
Ze względu na dobro dziecka powinno się uwzględniać
prawo dziecka do kontaktu z rodzicami biologicznymi,
– pomimo braku władzy rodzicielskiej nawet w przypadku
ustanowienia opiekuna prawnego masz prawo uczestniczyć w bieżącej opiece i wychowaniu własnego dziecka
(także Twoje zdanie na temat opieki, zdrowia czy edukacji
powinno być brane pod uwagę) [ 3 ]
– władzę rodzicielską przed ukończeniem 18. roku życia
możesz uzyskać tylko w przypadku zawarcia małżeństwa
(o którym decyduje sąd, i to pod warunkiem skończenia
przez kobietę 16, a przez mężczyznę 18 lat),
– instytucja opiekuna prawnego wygasa z chwilą, gdy kończysz 18 lat i nabywasz praw rodzicielskich,
[ 3 ] Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2009 r. (art. 96 § 2
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
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– uznać dziecko (potwierdzić więź genetyczną) może już
16-latek w trakcie ciąży lub po urodzeniu dziecka – odbywa
się to przed sądem rejonowym, wydział rodzinny i nieletnich, poprzez złożenie pozwu o ustalenie ojcostwa lub
wniosku o uznanie ojcostwa [ 4 ]. Pomimo to nadal potrzebny
jest opiekun prawny dziecka, gdy rodzice nie są pełnoletni,
– jeśli ojciec jest pełnoletni i nie zawarł małżeństwa z Tobą,
jest osobą obcą dla dziecka, może nabyć władzę rodzicielską poprzez złożenie oświadczenia o uznaniu dziecka
przed sądem rodzinnym, gdyż w toku tego postępowania
wymagane jest potwierdzenie przez Ciebie jego oświadczenia (w sytuacji, gdy ukończyłaś 16 lat),
– jeśli mężczyzna nie chce uznać dobrowolnie dziecka,
trzeba złożyć pozew o ustalenie ojcostwa (pozew składa
opiekun prawny dziecka lub Twój rodzic, opiekun prawny),
– alimenty:
> ustalenie i uznanie ojcostwa wiąże się z obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz dziecka,
> małoletniego ojca nie można pozwać o alimenty – w takim przypadku pozywa się przedstawicieli ustawowych
(czyli rodziców) ojca dziecka,
> możesz dochodzić alimentów od ojca dziecka (pełnoletniego, którego ojcostwo zostało uznane lub ustalone) dla
dziecka,
> możesz dochodzić alimentów od ojca dziecka (pełnoletniego, którego ojcostwo zostało uwiarygodnione) dla dzie[ 4 ] Art. 453 (1) kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43, poz.296
ze zm.) mówi, że pomimo ograniczonych zdolności do czynności prawnych
16-latek ma zdolność procesową do żądania ustalenia przez sąd ojcostwa.
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cka, ale też dla siebie (jeszcze przed urodzeniem dziecka)
na koszty utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu
oraz na koszty utrzymania dziecka trzy miesiące po urodzeniu.

Pisząc o Twoich prawach, poruszając różne kwestie i przedstawiając możliwości, nie możemy pominąć też informacji na temat możliwości oddania
dziecka.
Jednocześnie mamy nadzieję, że będzie to ostatni ze scenariuszy, po który sięgniesz, gdy możliwości wyboru zwyczajnie brak. To też jest Twoje prawo, ale do tego nie namawiamy i wszyscy chcielibyśmy wierzyć, że nie będziesz
musiała z niego korzystać. Mówimy o nim jednak, aby nie
stało się z Tobą lub z dzieckiem to, co najgorsze. Najlepiej
by było, gdybyś nie musiała tej decyzji podejmować sama
i gdyby był przy tym ktoś Ci życzliwy.

Adopcja
Tę najtrudniejszą dla kobiety decyzję można podjąć już
w ciąży lub po porodzie w szpitalu (na ostateczną decyzję
jest 6 tygodni liczone od daty porodu – wcześniej dziecko
nie może być adoptowane).
W szpitalu, aby sytuacja dziecka była jasna, należy podpisać stosowne oświadczenie. Bardzo utrudnia sytuację
i komplikuje dalsze losy dziecka porzucenie w szpitalu bez
dokonania jakichkolwiek formalności. Do aktu urodzenia
dziecka potrzebny będzie Twój akt urodzenia. Możesz też
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nadać dziecku imię – w innym przypadku zrobi to urzędnik.
Na tym etapie wciąż możesz zmienić zdanie. Do czasu uregulowania sytuacji prawnej dziecko będzie przebywało
w systemie pieczy zastępczej (np. interwencyjny ośrodek
preadopcyjny, rodzina zastępcza). Wyrażenie zgody na adopcję dziecka nie może się odbywać pod przymusem.
Zgodę na adopcję można odwołać, aż do czasu wpłynięcia
do sądu wniosku o przysposobienie (adopcję) dziecka.

Okno życia
To specjalnie przygotowane miejsce (otwierane z zewnątrz,
ogrzewane i wentylowane), gdzie matka może zostawić
dziecko anonimowo.
Po umieszczeniu dziecka włącza się dyskretny alarm, aby
opiekunki (najczęściej zakonnice) mogły zająć się maluchem. Noworodek jest umieszczany w inkubatorze, a następnie przewożony do szpitala, gdzie po przejściu badań
jest kierowany do pogotowia rodzinnego.
Równolegle są uruchamiane procedury nadania tożsamości i adopcyjna. W Polsce jest ok. 50 okien życia, są w każdym większym mieście. Do tej pory pozostawiono w nich ok.
60 niemowląt.

Pomoc społeczna, która może Ciebie
dotyczyć:
– jeśli skończyłaś 13 lat, możesz złożyć (za zgodą przedstawiciela ustawowego, czyli Twojego rodzica) wniosek
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o świadczenia rodzinne (m.in. o jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka) [ 5 ],
– opiekun prawny Twojego dziecka jest osobą uprawnioną
do pobierania świadczeń rodzinnych, i to zarówno na swoje biologiczne dzieci (czyli np. na Ciebie), jak i na dziecko,
które jest pod jego opieką prawną – czyli na Twoje dziecko
(wypełnia się wtedy osobny wniosek),
– świadczenia rodzinne (wnioski składa się w urzędzie
gminy lub miasta w referatach lub działach świadczeń rodzinnych):
zasiłek rodzinny (77 zł [ 6 ] na dziecko do 5 lat) - przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nieprzekraczających
539 zł na osobę w rodzinie, możesz się o niego ubiegać,
składając wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
i dodatków,
dodatki do zasiłku rodzinnego:
> dodatek z tytułu urodzenia się dziecka - 1000 zł,
> dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka –
[ 5 ] Art.17 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93).
[ 6 ] Wszystkie podane kwoty – stan na styczeń 2014 r.
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170 zł na jedno dziecko (to dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie
przysługują na dziecko świadczenia alimentacyjne, a także
dla osób uczących się, których oboje rodzice nie żyją,
do ukończenia przez nie 24 lat),
> jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
(becikowe) w wysokości 1000 zł uzależniona jest od kryterium dochodowego (jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 1922 zł).
To świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod
opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży
do porodu. Na złożenie wniosku jest 12 miesięcy od daty
urodzenia dziecka. Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz.
U. z 2010 r. Nr 138, poz. 1234),
b) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka (kopia, a oryginał tylko
do wglądu),
c) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny
(osoby składające wniosek do dnia 31.10.2014 przedstawiają zaświadczenie urzędu skarbowego lub oświadczenie
zał. nr 5 za rok 2012 oraz zaświadczenie lub oświadczenie
(zał. nr 8) o składkach zdrowotnych za ten rok, w przypadku
składania wniosku po dniu 1.11.2014, dokumenty te powinny natomiast dotyczyć sytuacji dochodowej za rok 2013),
– jeśli natomiast zasądzone alimenty na dziecko nie są płacone po przeprowadzeniu bezskutecznej egzekucji komor23

niczej (tzn. jeśli przez dwa miesiące nie wyegzekwowano
przez komornika pełnej kwoty alimentów), możesz ubiegać
się o fundusz alimentacyjny (kryterium dochodowe wynosi
725 zł na osobę w rodzinie).
Jeżeli prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej
(czyli Twojemu dziecku) pozostającej pod opieką opiekuna
prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód
osoby uprawnionej,
– w ośrodku pomocy społecznej na podstawie wywiadu
środowiskowego Twojej rodzinie może zostać przyznany np.
zasiłek celowy (na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów czy napraw w mieszkaniu). Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w uzasadnionych wypadkach nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego,
> w przypadku trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego wychowaniu, Twoja rodzina może być objęta szeregiem działań (terapie, mediacje, pomoc prawna, grupy
wsparcia, poradnictwo specjalistyczne) przez pracowników
socjalnych, pegagogów szkolnych, pracowników medycznych, a także jeśli jest potrzebna policja i kuratorzy sądowi.
Pomocą mogą służyć asystenci rodzinni, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Wszystko to ma
służyć temu, aby dziecko nie traﬁło do systemu pieczy
zastępczej „pozarodzinnej”, która jest następnym etapem
w sytuacji niemożności zapewnienia dziecku opieki oraz
wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.
Piecza zastępcza to m.in. rodziny zastępcze (spokrew24

nione, zawodowe i niezawodowe), rodzinne domy dziecka,
placówki opiekuńczo-wychowawcze lub opiekuńczo-terapeutyczne. Decyzję o umieszczeniu w systemie pieczy zastępczej wydaje sąd rodzinny. Rodziną zastępczą mogą się
stać (po spełnieniu odpowiednich kryteriów) Twoi rodzice
lub krewni, którzy pragną zaopiekować się dzieckiem.
Powinni wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – jako
organizatora pieczy zastępczej, który udziela informacji
oraz wydaje opinie dotyczące zdolności danego kandydata/kandydatów do pełnienia takiej funkcji. Rodzina zastępcza, którą sąd ustanowi dla malucha, otrzymuje pomoc
pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego należącego do niej dziecka (ok. 660 zł w rodzinach
spokrewnionych),
– o mieszkanie socjalne (najczęściej o obniżonym standardzie) lub komunalne możesz pytać w gminie.
Każda z gmin ustala swoje konkretne kryteria, takie jak dochody, miejsce i czas zamieszkania (o lokal może się starać
osoba mieszkająca i zameldowana na terenie gminy od
wielu lat), dotychczasowe warunki lokalowe, sytuacja domowa, prawo do innego lokalu czy preferencje gminy
(preferowani mogą być np. wychowankowie domów dziecka, osoby niepełnosprawne lub z rodzin zastępczych).
W gminie powinnaś spytać o kryteria i dokumenty, jakie
należy dołączyć do wniosku [ 7 ].
[ 7 ] Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – Dz.U. z 2005 r. nr 21,
poz. 266 ze zm.
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Ochrona zdrowia w Twoim przypadku:

zarówno z ojcem dziecka, jak i z mamą czy inną bliską
osobą,
– osoby zobowiązane do świadczeń zdrowotnych mają wobec Ciebie szczególne zobowiązania [ 10 ].
Jako osoba małoletnia powyżej 16. roku życia masz prawo:

– ponieważ ciąża w wieku nastoletnim jest traktowana jako
ciąża wysokiego ryzyka (co oznacza, że ze względu na
Twój młody organizm ciąża narażona jest w większym stopniu na powikłania, czyli różne problemy w trakcie ciąży,
porodu, a także połogu), ważne jest, abyś zadbała o siebie
oraz swoje zdrowie. Od najwcześniejszego okresu ciąży pozostawaj pod opieką lekarza, co wpłynie korzystnie również na Twoje samopoczucie (także dzięki świadomości
tego, co się dzieje z Twoim ciałem) i zmniejszy stres związany z lękiem o zdrowie dziecka,
– warto, żebyś zainteresowała się szkołą rodzenia (w całej
Polsce są także bezpłatne szkoły rodzenia) [ 8 ], która, jak
sama nazwa wskazuje, przygotowuje do porodu, ale także
uczy zasad opieki nad noworodkiem (karmienie piersią lub
butelką, zabiegi pielęgnacyjne takie jak przewijanie, kąpanie, sposoby noszenia [ 9 ]). Możesz do niej uczęszczać
[ 8 ] http://www.rodzicpoludzku.pl/Ogolne/Bank-Szkol-Rodzenia.html
[ 9 ] http://www.ndt-bobath.pl/wp-content/uploads/2013/11/Poradnik-opieki-i-pielegnacji-malego-dziecka.pdf
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> do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu i proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach oraz wynikach leczenia
i rokowaniach przekazanych w sposób przystępny, a także do informacji natury prawnej i socjalnej,
> wyrażenia swojego zdania o przyjętych metodach leczenia,
> wyrażenia zgody na badania (w przypadku zabiegu
operacyjnego, leczenia lub diagnostyki podwyższających
ryzyko dla zdrowia, powinna to być zgoda na piśmie),
> zachowania lekarza nieoceniającego faktu Twojego
zajścia w ciążę [ 11 ],
– masz także prawo do ochrony dóbr osobistych i nieujawniania bez Twojej zgody informacji o fakcie bycia
w ciąży. Informacja ta może być ujawniana opiekunom
prawnym lub przedstawicielom ustawowym oraz fachowym
pracownikom ochrony zdrowia w związku z leczeniem oraz
[ 10 ] Mówi o tym ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz.857 z póź. zm.) i ustawa
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.).
[ 11 ] Jeśli lekarz naruszy Twoje prawa jako pacjentki, wówczas Ty, Twój
rodzic lub opiekun prawny możecie zgłosić skargę do dyrekcji przychodni
lub w Izbie Lekarskiej, lub do Rzecznika Praw Pacjenta.
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opieką nad kobietą w ciąży (lekarz, pielęgniarka i położna
podstawowej opieki zdrowotnej),
– jako nastoletnia matka możesz oczekiwać od położnej
podstawowej opieki zdrowotnej: edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w trakcie ciąży, porodu i połogu,
opieki dla siebie i dziecka do 2. miesiąca życia [ 12 ],
– masz prawo do ok. 4 wizyt położnej środowiskowo-rodzinnej.
– prawa reprodukcyjne:
> masz prawo do edukacji seksualnej opierającej się
na rzetelnej wiedzy naukowej (w przypadku pytań dobrze
zwrócić się o pomoc np. do Grupy Edukatorów Seksualnych
Ponton (www.ponton.org.pl),
> masz prawo do odmowy współżycia w każdym przypadku (także w stałym związku) i w każdym momencie
(nawet w trakcie stosunku); wyraźne NIE powinno być szanowane i respektowane – wymuszenie stosunku jest formą
przemocy i w świetle polskiego prawa jest przestępstwem!,
> kwestia zabezpieczania nie powinna podlegać negocjacjom (chodzi o zdrowie, a nawet życie oraz nieplanowaną ciążę),

> jeżeli masz poniżej 16 lat, w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego (a takim jest wypisanie recepty) jest
potrzebna zgoda rodzica (lub opiekuna prawnego),
> powyżej 16. roku życia prócz zgody rodzica/opiekuna (nie
jest określone, że ma być wyrażona osobiście) potrzebna
jest także Twoja zgoda,
> w przypadku ukończenia 18 lat, jeśli lekarz odmawia wypisania Ci antykoncepcji z powodów światopoglądowych,
masz prawo domagać się uzasadnienia na piśmie oraz
wskazania lekarza, który taką receptę wypisze (lekarz ma
obowiązek wpisania odmowy do karty pacjentki) [ 13 ],
– prawo do przerywania ciąży (aborcja) – w przypadku
ciąży poniżej 15. roku życia jest ona uznawana za wynik
czynu zabronionego, co uprawnia do przerwania ciąży, jeśli
taka jest wola ciężarnej:
> w przypadku dziewczyn do 13. roku życia decyzję podejmuje sąd opiekuńczy (małoletnia może wyrazić wyłącznie
swoją opinię),
> powyżej 13. roku życia niezbędna jest zgoda dziewczyny
(zgoda rodziców/opiekunów nie wystarcza),

– dostęp do antykoncepcji:
> bez problemu powinnaś móc kupić w aptece prezerwatywy, a także globulki plemnikobójcze bez recepty (nikt nie
ma prawa pytać o dowód osobisty),

> w przypadku powyżej 15. roku życia obowiązują przepisy ogólne (aborcja jest możliwa tylko jeśli istnieje zagrożenie życia lub zdrowia kobiety, podejrzenie ciężkiego
uszkodzenia płodu lub ciąża powstała w wyniku czynu
zabronionego).

[ 12 ] Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, informator
„Małoletnie w ciąży”, Warszawa 2009.

[ 13 ] Istnieje też możliwość złożenia skargi na lekarza/rkę
do kierownika/czki placówki medycznej.
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Dla Rodziców – gdzie szukać pomocy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
– to miejsca, gdzie dzieciom i młodzieży udziela się m.in.
pomocy, gdy mają kłopoty w nauce czy trudności z wyborem zawodu. Młode osoby mogą zgłaszać się również po
pomoc psychologiczną, np. mając trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami czy problemy w rodzinie.
Z pomocy poradni można skorzystać bezpłatnie. O tym,
gdzie znajduje się najbliższa poradnia, można dowiedzieć
się np. od pedagoga szkolnego,
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
– to miejsca, gdzie bezpłatnie można skorzystać z pomocy
psychologa i psychiatry. Możesz się tam udać, gdy przeżywasz trudne emocje, masz problemy, z którymi ciężko jest
Ci sobie poradzić. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, na wizytę w poradni może umówić Cię rodzic lub opiekun,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
– świadczy pomoc osobom – dzieciom, młodzieży, dorosłym
– znajdującym się w sytuacji, z którą nie są w stanie sobie
same poradzić i która wpływa na ich codzienne życie. Może
ona wynikać ze zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub
trudnych przeżyć osobistych. Ośrodki interwencji kryzysowej udzielają pomocy bezpłatnie. Pieczę nad nimi mają
PCPR-y (powiatowe centra pomocy rodzinie, w Warszawie
WCPR),
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
– celem działania pomocy społecznej jest głównie wsparcie
30

osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. OPS udziela pomocy materialnej rodzinom mającym
trudności ﬁnansowe (zasiłki stałe, okresowe i celowe), zapewnia posiłki oraz niezbędne ubrania osobom potrzebującym, udostępnia schronienie rodzinom, które utraciły
mieszkanie, lub pomaga w uzyskaniu mieszkania (prowadzi także mieszkania chronione). Można również uzyskać
pomoc tzw. asystenta rodziny. Pomoc społeczna zajmuje się
też dożywianiem dzieci w szkole (opłacając posiłki w szkole
czy przedszkolu). Do ośrodka pomocy społecznej może
zgłosić się każda osoba (dziecko), która doświadcza przemocy, np. w rodzinie,
policja
Można zadzwonić pod numer 112 lub udać się osobiście –
zawsze, gdy grozi Ci jakieś niebezpieczeństwo.
Jeśli ktoś robi Ci krzywdę lub kogoś się obawiasz, masz
prawo powiadomić o tym policję. Na policję możesz także
zgłaszać sytuacje związane z popełnieniem przestępstwa,
sąd rodzinny
– to wydział sądu zajmujący się sprawami osób nieletnich
i rodzin,
wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego
– gdy rodzice nie wywiązują się w sposób odpowiedni
z opieki nad dzieckiem, wtedy sąd rodzinny może ingerować w sytuację rodziny i zbadać, jak ona wygląda.
Do sądu rodzinnego można zwrócić się o pomoc np. w sytuacji, gdy dziecko jest źle traktowane przez rodziców lub też
gdy rodzice niewystarczająco się nim opiekują. Wniosek
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do sądu rodzinnego może napisać każda osoba, która
podejrzewa, że dobro dziecka jest zagrożone.

www.116111.pl. Korzystanie z tego telefonu jest BEZPŁATNE i anonimowe, nie trzeba się przedstawiać ani podawać
swoich danych teleadresowych,

Inne organizacje, które zajmują się
pomocą:

porady prawnicze bezpłatne – woj. dolnośląskie i kujawsko-pomorskie:
http://www.neww.org.pl/activites/pomoc/0.html

Telefon Zaufania dla Kobiet: (22) 635 93 92
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, adres:
http://www.federa.org.pl/telefon-zaufania
Dyżurują: lekarze ginekolodzy, psycholożki, pedagodzy,
edukatorzy oświaty seksualnej, prawnicy. Odpowiadają oni
na szereg pytań dotyczących praw i zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Najczęściej są to zagadnienia z zakresu antykoncepcji, ciąży, proﬁlaktyki i leczenia chorób narządów
kobiecych. Dyżurujący są także pomocni w innych dziedzinach, jak: przemoc, problemy prawne, konﬂikty w rodzinie,
partnerstwo w stosunkach męsko-damskich itp. Z telefonu
mogą korzystać osoby w różnym wieku, także nastolatki
szukające informacji z zakresu edukacji seksualnej - dla
nich grupa skupiająca edukatorów seksualnych Ponton organizuje w każdy piątek specjalne dyżury telefoniczne,
Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła telefon zaufania dla
dzieci i młodzieży (sprawy: przemocy, napastowania, zastraszania). Telefon obsługują osoby z dobrym przygotowaniem psychologicznym i prawnym. Można tam poprosić
o interwencję lub po prostu o poradę i wsparcie. Oﬁary
przemocy mogą dzwonić, tel.: 116 111, poniedziałek-niedziela, w godzinach 12.00-20.00 lub też wejść na stronę
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Centrum Praw Kobiet
http://www.cpk.org.pl/9,szukasz-pomocy.html
Telefon zaufania: (22) 621 35 37, dyżur psychologa: od poniedziałku do piątku, oprócz czwartków, w godzinach 10.0016.00, dyżur prawny: czwartki, w godzinach 10.00-16.00.
Można skorzystać z poradni mailowej:
> porady psychologiczne:
porady.psychologiczne@cpk.org.pl
> porady prawne: porady.prawne@cpk.org.pl
> konsultacje ﬁnansowe - od 15 stycznia 2014 konsultacje
odbywają się w środy w godzinach 18.00-20.00 przy ul.
Pięknej 66a/10, 00-672 Warszawa,
> całodobowy telefon interwencyjny – 600 07 07 17 w sytuacjach przemocowych,
> pomoc socjalna i aktywizacja zawodowa (22) 622 25 17,
Telefon zaufania dla nieletnich mam
W każdy czwartek w godzinach 20.00-21.00 pod numerem
603 897 586 nastoletnie mamy mają możliwość podzielenia
się swoimi obawami, wątpliwościami, problemami oraz uzyskania wielu przydatnych informacji na temat ich praw oraz
perspektyw. Dyżury telefoniczne prowadzi Doula Service,
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Telefon zaufania dla kobiet w ciąży oraz matek małych
dzieci: (22) 635 10 11, czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-15.00,
Biuro interwencji
tel. (22) 635 30 92 w godzinach 10.00-14.00,
Telefon zaufania dla osób w trudnej sytuacji życiowej
Biuro Porad Obywatelskich: tel. 828 12 95, czynne: poniedziałek 10.00-19.00, wtorek - piątek w godzinach 9.00-17.00,
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Tel. 800 12 12 12. Tu również możesz zadzwonić, gdy nie
wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz
tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są
niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie
tak jak powinien, np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny
i czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00
(połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach
nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią,
Ogólnopolskie Pogotowie dla Oﬁar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”
Tel. 801 120 002. Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy w Twoim
otoczeniu. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00.
Dzwoniąc, płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.
http://www.niebieskalinia.org/
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Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
Tel. 800 676 676. Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać
podstawowe informacje o prawach i kompetencjach RPO
oraz dowiedzieć się wszystkiego o antydyskryminacyjnym
prawie człowieka. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji lub pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godzinach 10.00-18.00 oraz od wtorku do piątku
w godzinach 8.00-16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów
stacjonarnych i komórkowych),
Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl/ porady, mediacje

Pomoc dla dorosłych:

800 120 226
Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 800 120 226.
Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury zakładania „Niebie35

skiej Karty”, np. jakie inne podmioty poza policją mogą ją
założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.30-15.30 (połączenie bezpłatne).

Pomoc dla dzieci i dorosłych
(edukacja i prawa reprodukcyjne):
Telefon grupy edukatorów seksualnych PONTON
Tel. (22) 635 93 92. Raz w tygodniu, w piątek, pod tym numerem w godzinach 16.00-20.00 wolontariusze – edukatorzy
seksualni Grupy „Ponton” – odpowiadają na pytania związane z seksualnością, dojrzewaniem, antykoncepcją itp.
Opłata za połączenie z numerem zgodnie z cennikiem operatora.
www.ponton.org.pl
http://www.edukacjaseksualna.edu.pl/
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im.
Jana Brzechwy dla małoletnich dziewcząt w ciąży oraz małoletnich matek z dziećmi, które częściowo lub całkowicie
zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.
Warunkiem pobytu dla matek jest podjęcie przez nie nauki
w szkołach o różnych proﬁlach, zgodnie z indywidualnymi
zainteresowaniami i predyspozycjami. Wielospecjalistyczną
opiekę zapewniają m.in. wychowawcy, psychologowie, lekarz pediatra i neurolog, pielęgniarki i położne, rehabilitant, logopeda, pracownik socjalny, prawnik.
Od 1999 r. realizowany jest tam autorski projekt dyr. Elżbiety
Kaczor „Ponadpowiatowy program w zakresie opieki nad
nieletnimi matkami i ich dziećmi”. Jest to trójetapowy pro36

gram, który obejmuje prace na następujących poziomach:
grupa adaptacyjna, grupa usamodzielnienia, opieka środowiskowa – dla pełnoletnich wychowanek, które opuściły
placówkę (przez okres co najmniej 3 lat).
al. Pod Kopcem 10a, 30-544 Kraków-Podgórze
tel./fax: (12) 656 14 33
Potrzebne skierowanie z MOPS Kraków,
Dział Pomocy Dzieciom
ul. Józeﬁńska 14, 30-529 Kraków, tel. (12) 616 54 28,
bezpłatne porady prawne (prawo rodzinne, prawo małżeńskie, stosunki pokrewieństwa i powinowactwa, sprawy
alimentacyjne, świadczenia rodzinne, opieka i kuratela)
e-mail: dd_brzechwa@op.pl
http://obserwatoriumrodzinne.pl/bezplatne-porady-prawnez-zakresu-prawa-rodzinnego/
pogotowie antykoncepcyjne
tel. (22) 654 02 00, czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Edukacja:
Rzecznik Praw Ucznia
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
tel. (22) 826 64 92 w. 372
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. (22) 347 41 00
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SPIS WOJEWÓDZKICH KURATORIÓW OŚWIATY:
DOLNOŚLĄSKIE
Beata Pawłowicz, Danuta Leśniewska
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
kuratorium@duw.pl, poczta@kuratorium.wroclaw.pl
(KIERUNKOWY 71) 340 63 70, 340 63 48, fax: 340 61 08
KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE
Karol Semik, Mariusz Dobijański, Katarzyna Góralska
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32
sekretariat.kuratora@kuratorium.waw.pl
wicekuratorzy@kuratorium.waw.pl
kuratorium@kuratorium.waw.pl
(KIERUNKOWY 22) tel./fax: 827 10 14, 551 24 00, fax: 551 24 00,
fax kanc.: 826 64 97, sekr. wicek.: 827 30 83

Anna Łukaszewska, Andrzej Siemianowski
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/3
kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
(KIERUNKOWY 52) 349 76 05, fax: 349 76 27, 349 76 08

OPOLSKIE
Halina Bilik, Rafał Rippel
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
kontakt@kuratorium.opole.pl, rrippel@kuratorium.opole.pl
(KIERUNKOWY 77) 452 45 68, 452 49 20, fax: 452 49 216

LUBELSKIE
Anna Dudek-Janiszewska, Anna Szczepińska
20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
kurator@kuratorium.lublin.pl
(KIERUNKOWY 81) 538 52 22, fax: 538 52 30
centr. 538 52 00, fax centr.: 538 52 65

PODKARPACKIE
Jacek Wojtas, Antoni Wydro
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
kuratorium@ko.rzeszow.pl, jwojtas@ko.rzeszow.pl, awydro@ko.rzeszow.pl
(KIERUNKOWY 17) 867 11 00, 867 11 43, fax: 867 19 54

LUBUSKIE
p. o. Radosław Wróblewski
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 10
kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
(KIERUNKOWY 95) 720 84 12 do 15, fax: 722 37 26

PODLASKIE
Jerzy Kiszkiel, Wiesława Ćwiklińska
15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
jkiszkiel@kuratorium.bialystok.pl
(KIERUNKOWY 85) 748 48 48, fax: 748 48 49

ŁÓDZKIE
Jan Kamiński, Konrad Czyżyński
90-446 Łódź, ul. Kościuszki 120a
kolodz@kuratorium.lodz.pl
(KIERUNKOWY 42) 637 74 17, fax: 636 03 85, 637 70 55
MAŁOPOLSKIE
Aleksander Palczewski, Grzegorz Baran
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
kurator@kuratorium.krakow.pl
(KIERUNKOWY 12) 422 99 18, 616 02 83, fax: 422 00 80
sekr. wicek.: 422 99 17, 616 01 93, 616 02 94
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POMORSKIE
Elżbieta Wasilenko, Gabriela Albertin
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
81-472 Gdynia, ul. Legionów 130
kuratorium@kuratorium.gda.pl
(KIERUNKOWY 58) 301 46 37, fax: 301 80 23, 669 34 00, 669 34 01
ŚLĄSKIE
Stanisław Faber, Tadeusz Żesławski, Dariusz Wilczak
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
(KIERUNKOWY 32) 257 13 70, fax: 255 58 25
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ŚWIĘTOKRZYSKIE
Małgorzata Muzoł, Grzegorz Bień
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
kurator@kuratorium.kielce.pl
(KIERUNKOWY 41) 344 33 58, 342 16 34, fax: 344 88 83, 342 18 12
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Grażyna Przasnyska, Marek Szter
10-959 Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9
wmkurator@ko.olsztyn.pl
ko@ko.olsztyn.pl
(KIERUNKOWY 89) 527 22 50, 523 26 00, fax: 527 27 21
WIELKOPOLSKIE
Elżbieta Walkowiak, Hanna Rajcic-Mergler, Dorota Kinal
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93
kancelaria: kancelaria@ko.poznan.pl
sekretariat kuratora: sekretariat.wko@ko.poznan.pl
sekretariat wicekuratorów: sekretariat.wk@ko.poznan.pl
(KIERUNKOWY 61) 852 21 62, 854 16 61, fax: 852 27 13
ZACHODNIOPOMORSKIE
Maria Borecka, Krzysztof Rembowski
71-615 Szczecin, ul. Jana Matejki 6b
kurator@kuratorium.szczecin.pl
kancelaria@kuratorium.szczecin.pl
wicekurator@kuratorium.szczecin.pl
(KIERUNKOWY 91) 442 75 01/85/02, centr.: 442 75 00, fax: 442 75 08

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00, 800 12 12 12, fax: (22) 583 66 96
rpd@brpd.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel.: (22) 55 17 700, fax: (22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl
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RPO ma jeszcze pełnomocników terenowych, można ich
odnaleźć na stronie:
http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=1562&s=1
Młodzieżowy ośrodek socjoterapii KĄT
(ze specjalnym pomieszczeniem dla młodych rodziców, zapewnieniem podstawowych potrzeb, organizowaniem grup
wsparcia oraz zajęć edukacyjnych dotyczących opieki nad
dzieckiem i wychowania)
LXXXV Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum nr 138, a także SPK
pomoc specjalistów z wielu dziedzin dla nauczycieli, rodziców, pedagogów oraz samych uczniów
zorzy.spk@wp.pl
tel.: (22) 812 58 11, 518 725 251
ul. Zorzy 17, 04-639 Warszawa
tel.: (22) 613 35 76, tel./ fax: (22) 613 35 42
mos2kat@wp.pl, reedukacja@moskat.pl, www.moskat.pl
ŻAK
ogólnopolska sieć szkół (gimnazja, licea, szkoły zawodowe
– w systemach zaocznych), adres: http://zak.edu.pl/
Mapa żłobków, klubów dziecięcych i punktów dziennej
opieki dla dzieci do lat 3 w Polsce
http://www.kapitalludzki.gov.pl/mapa-zlobki
Fora, strony dla nastoletnich mam:
http://forum.mjakmama24.pl/forums/236-Wspieramy-nieletnie-mamy
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http://www.nieletnirodzice.org.prv.pl/
http://www.crazysmallboys.pl/
http://potworywozkowe.pl/2014/01/dwa-przypadki-opowiesc-o-zyciu.html
http://www.nishka.pl/nastoletnie-matki/
http://www.nishka.pl/mam-19-lat-i-jestem-w-ciazy/

Służba zdrowia:

> Poradnia K ginekologiczno-położnicza Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki:
dr Zawadzka, dr Włodarczyk – prowadzenie ciąż małoletnich, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, tel. (22) 569 03 39

Przydatne strony:
http://www.warszawa.waw.pl/w-zaufanie.html
telefony zaufania (strona m.st. Warszawy),
http://www.116111.pl/polecamy/telefony-zaufania-,aid,8
telefony zaufania,
http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukani
e=zaawans1&kryt_typ_instyt_multi=114&baza=105
bezpłatna pomoc prawna (Polska),
http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie
=zaawans1&kryt_typ_instyt_multi=33&baza=27
PCPR-y (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Polska),

wyszukiwarka bezpłatnych szkół rodzenia w Polsce
http://www.rodzicpoludzku.pl/Ogolne/Bank-Szkol-Rodzenia.html
poradnie ginekologiczne dla dziewcząt:
> na stronie NFZ (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php)
należy wybrać województwo, następnie zakładkę gdzie się
leczyć: adresy telefony, potem: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, potem świadczenia w zakresie ginekologii dla
dziewcząt,
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http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie
=zaawans1&kryt_typ_instyt_multi=73&baza=10
Biura Porad Obywatelskich,
http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukani
e=zaawans1&kryt_typ_instyt_multi=100&baza=86
Uniwersyteckie Poradnie Prawne,
http://obywatelskieinfo.ngo.pl/
http://ponton.org.pl/sites/ponton/ﬁles/ponton_nie_zgadz
am_sie_na_przemoc.pdf
informacje dotyczące przemocy seksualnej
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