
Adopcja 

Rodzice, którzy adoptowali dziecko, zastanawiaja sie, czy w ogóle powiedziec mu o fakcie 
adopcji, a jesli tak, to kiedy i w jaki sposób. Chca takze wiedziec, czy "bycie adoptowanym" 
oznacza, ze dziecko bedzie mialo jakies specyficzne problemy. 
 
Psychiatrzy dziecieco-mlodziezowi zalecaja, by rodzice informowali dzieci o adopcji. Dzieci maja 
prawo wiedziec o tym fakcie, ale przekazujac taka informacje nalezy uwzglednic wiek dziecka, by 
moglo ja wlasciwie zrozumiec. 
 
Sa dwie opinie odnosnie do tego, kiedy nalezy powiadomic dziecko o tym, ze jest adoptowane. 
Wielu specjalistów uwaza, ze dziecko powinno poznac prawde jak najwczesniej. Podejscie takie 
zaklada, ze wczesniejsze poznanie prawdy zwieksza szanse na zaakceptowanie faktu "bycia 
adoptowanym". Inni eksperci wierza, ze dziecko przedwczesnie poinformowane nie jest w stanie 
w pelni zrozumiec, o co chodzi, a to moze zaburzajaco wplynac na jego tozsamosc. Zalecaja oni 
odczekanie do czasu, gdy dziecko bedzie starsze. 
 
Niezaleznie od tych róznic, w jednym eksperci sa zgodni. Dziecko powinno dowiedziec sie o 
adopcji od swoich przybranych rodziców, a nie od osób trzecich. Tylko w ten sposób otrzymuje 
ono informacje, ze adopcja jest czyms dobrym, a przybranym rodzicom mozna ufac. 
Niekorzystne byloby, gdyby dziecko o adopcji zostalo poinformowane przypadkowo lub 
rozmyslnie przez innych ludzi niz rodzice, np. przez sasiadów. Mogloby to wywolac jego gniew i 
zlosc, utrate zaufania do rodziców oraz spowodowac, ze adopcje bedzie postrzegalo jako cos 
zlego, wstydliwego, skoro byla utrzymywana przed nim w tajemnicy. 
 
Adoptowane dziecko chce rozmawiac o swojej adopcji i rodzice powinni ulatwiac mu poruszanie 
tego tematu. W ksiegarniach sa, byc moze, dostepne powiesci dla dzieci, które moga wesprzec 
rodziców w tym zadaniu. 
 
Gdy dziecko juz sie dowie o adopcji, moga u niego wystapic reakcje róznego rodzaju. Reakcje te 
i uczucia dziecka zalezne beda od jego wieku i dojrzalosci. Dziecko moze zanegowac fakt 
adopcji, moze tez na jej temat snuc rózne domysly i fantazje. Niejedno dziecko uwaza, ze zostalo 
oddane do adopcji, bo bylo zle. Wiele dzieci wierzy, iz padlo ofiara porwania. Takie fantazje, 
wywolujace u dziecka niepokój, nie maja pozywki, jesli rodzice mówia o adopcji otwarcie, jasno i 
pozytywnie. 
 
Kazdy nastolatek przechodzi etap budowania wlasnej tozsamosci, szukania wlasnego miejsca w 
rodzinie, wsród rówiesników, w swiecie. Nastolatek, który zostal adoptowany, ma na tym etapie 
rozwoju dodatkowy problem - rosnie jego zainteresowanie naturalnymi rodzicami. Okazywanie tej 
ciekawosci nie jest niczym niezwyklym i nie swiadczy o odrzuceniu przybranych rodziców. 
Potrzeba odnalezienia naturalnych rodziców bywa czasami nieodparta. Przybrani rodzice powinni 
dac w takim przypadku mlodemu czlowiekowi do zrozumienia, ze te potrzebe akceptuja. Jezeli 
nastolatek prosi o udzielenie mu informacji o jego naturalnej rodzinie, to przybrani rodzice sa 
zobowiazani wyjsc temu zyczeniu naprzeciw w sposób taktowny i pomocny. 
 
U dzieci adoptowanych moga sie rozwinac problemy emocjonalne oraz zaburzenia zachowania, 
które moga, ale nie musza byc wynikiem braku poczucia bezpieczenstwa zwiazanego z adopcja. 
Rodzice nie powinni przeoczyc i zbagatelizowac tego momentu. Psychiatra dziecieco-
mlodziezowy pomoze dziecku i przybranym rodzicom w ocenie, czy i jaka pomoc jest dziecku 
rzeczywiscie potrzebna. 


