
i opieki prawnej

Podejmowanie
adopcji   decyzji dotyczących



Poniższa seria pytań może pomóc ci przemyśleć, co może być najlepsze dla dziecka, którym się opiekujesz:

   Tak Nie

 1. Jeśli dziecko/dzieci nie mogą wrócić do domu do swoich rodziców,    
  najlepszym planem długoterminowym jest, aby zostały ze mną.  

 2. Jestem zainteresowany(-a) i zdolny(-a) do opieki nad dzieckiem/dziećmi bez interwencji  
  pracownika socjalnego.  

 3.    Mam wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół, społeczności itp. potrzebne do wychowania  
dziecka/dzieci.   

 4.    Jestem chętny(a)(-a) i zdolny(-a) do współpracy ze szkołą w celu zaspokojenia potrzeb  
dziecka/dzieci.  

 5.    Chcę i jestem w stanie nadal zapewniać bezpieczne i stabilne środowisko domowe  	   
dla dzieci.

 6.   Jestem przekonany(-a), że potrafię radzić sobie z problemami rodzinnymi, takimi jak choroba i  	 
  problemy wychowawcze.

 7.   Nie mam schorzeń, które znacząco ograniczałyby moje możliwości   
  opieki nad dzieckiem/dziećmi. 
 8.  Dziecko jest dobrze zintegrowane z moją rodziną.  

 9. Czuję się komfortowo z prawną zmianą naszych relacji rodzinnych.  

10. Jestem chętny(a)(-a) do kontynuowania adopcji dzieci.  

 TAK
 Jeśli wszystkie Twoje odpowiedzi brzmią „tak”, powinieneś/powinnaś omówić adopcję z pracownikiem 

socjalnym i agencją.  

 NIE
 Jeśli niektóre z Twoich odpowiedzi brzmią „nie”, Ty i twój opiekun socjalny powinniście omówić inne  
 opcje dla dziecka.

 PYTANIE 10
 Jeśli Twoja odpowiedź na pytanie 10 brzmi „nie”, Ty i opiekun socjalny dziecka powinniście    
 przedyskutować dlaczego.  

  Czy odpowiedziałeś(-aś)(-aś) „nie”, ponieważ:
  A)  Nie chcesz, aby prawa rodziców biologicznych zostały prawnie odebrane?
   LUB
  B)  Masz nadzieję, że biologiczni rodzice ostatecznie odzyskają dziecko?
   ORAZ
  C)  Jesteś chętny(a) i zdolny do zarządzania wizytami/związkami między rodzicami biologicznymi
   i dzieckiem pozostającym pod Twoją opieką oraz w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa?

Jeśli Twoja odpowiedź na pytania A lub B to „tak” i odpowiedziałeś(-aś) „tak” na pytanie C, przedyskutuj 
z opiekunem socjalnym dziecka wyznaczenie Cię na opiekuna prawnego.  Na podstawie Twojego wkładu 
pracownik socjalny i jego przełożony ustalą, czy adopcja lub opieka prawna najlepiej zaspokoi potrzeby 
dziecka.  Jeśli zostanie podjęta decyzja o kontynuowaniu przekazania dziecka do adopcji, pracownik socjalny 
zaproponuje, w jaki sposób możesz wspierać dziecko. 

Pytania, które pomogą Ci przemyśleć 
co jest najlepsze dla Twojego dziecka
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Wprowadzenie
Wszystkie dzieci potrzebują stałej rodziny. Młodzież objęta opieką, która nie 
może wrócić do domu, może znaleźć stałą rodzinę poprzez adopcję lub opiekę 
prawną. Kiedy adopcja nie leży w najlepszym interesie dziecka, opieka prawna 
jest kolejnym sposobem budowania przez rodzinę relacji na całe życie. Wiemy, 
że rodziny rozważające zostanie stałą rodziną dziecka potrzebują informacji i 
odpowiedzi na pytania dotyczące adopcji oraz opieki prawnej. Właśnie dlatego 
zaprojektowaliśmy tę broszurę specjalnie dla Ciebie.

Podjęcie decyzji o adopcji/opiece prawnej daje:
• Podstawowe informacje o adopcji i opiece prawnej.
• Względy rodzinne w podejmowaniu decyzji.
• Porównanie adopcji i opieki prawnej.
• Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pomocy 

finansowej (subsydiów), praw rodziców biologicznych, obowiązków 
rodzin adopcyjnych i opiekunów prawnych, i nie tylko!

Adopcja ustanawia Ciebie (i Twojego współmałżonka) jako prawnych 
rodziców dziecka ze wszystkimi prawami i obowiązkami dziecka, które Ci się 
urodziło. Adopcja jest możliwa tylko wtedy, gdy biologiczny rodzic/rodzice 
dobrowolnie zrzekli się praw rodzicielskich, nie żyją lub gdy sąd odebrał 
im prawa rodzicielskie. Opieka prawna to kolejna opcja stałego pobytu 
dla dziecka, gdy ustalono, że powrót do domu i adopcja zostały uznane za 
niewłaściwe i nie leżą w najlepszym interesie dziecka, w tym na podstawie 
obaw zidentyfikowanych przez potencjalne źródło stałego pobytu na liście 
kontrolnej na początku tej broszury. Opieka prawna nie wymaga zrzeczenia się 
ani odebrania praw rodzicielskich, ale określa Cię, a nie DCFS, jako opiekuna 
prawnego.
Ta broszura zawiera znacznie więcej szczegółów 
dotyczących zarówno adopcji, jak i opieki 
prawnej jako opcji stałego pobytu. Zapisz swoje 
pytania podczas czytania tej broszury. Następnie 
zapytaj opiekuna socjalnego dziecka o wszelkie 
informacje, które wydają się niejasne lub 
mylące, lub jeśli masz pytania dotyczące Twojej 
konkretnej sytuacji. Przed podjęciem tej ważnej 
decyzji powinieneś czuć się komfortowo, mając 
każdą odpowiedź, której potrzebujesz.
Doceniamy to, że Twoja rodzina rozważa 
możliwość zostania stałą rodziną dla młodzieży, 
którą się opiekujesz. Jeśli po rozmowie z 
pracownikiem socjalnym Twojego dziecka 
i specjalistą ds. adopcji potrzebujesz dalszej 
pomocy, skontaktuj się z Advocacy Office for 
Children and Families pod numerem  
800-232-3798.
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Podjęcie decyzji o zostaniu stałą 
rodziną dla podopiecznego
Mając stałą sytuację prawną, dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i mogą 
iść do przodu, aby rozwijać się i żyć zdrowo. Posiadanie stałej rodziny i domu 
może pomóc na dwa ważne sposoby. Po pierwsze, dzieci mogą zyskać zaufanie 
do zdolności swojej rodziny do niezależnego działania bez poczucia, że ktoś 
może łatwo zakłócić życie rodziny. Po drugie, dziecko może zyskać pewność, 
że jako rodzina pozostaną razem na całe życie — mając m.in stałą rodzinę 
i dom. Bez stałości dzieci często doświadczają wątpliwości, niepewności i 
wahania co do tego, gdzie jest ich miejsce i kto będzie się nimi opiekował. 
Bezpieczny dom i rodzina zaangażowana w opiekę daje dziecku poczucie 
przywiązania potrzebne do wspierania zdrowego wzrostu i rozwoju.
Nawet jeśli chcesz wychowywać dziecko pod swoją opieką aż do dorosłości, 
chyba że jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, Twojej sytuacji 
rodzinnej nie można uznać za „stałą”. Na przykład, jeśli system opieki nad 
dziećmi nadal utrzymuje prawną odpowiedzialność za dziecko zamiast Ciebie, 
wówczas pracownik socjalny dziecka musi nadal monitorować opiekę nad 
dzieckiem, a sąd będzie nadal oceniał i rozpatrywał Twoją sprawę. Jeśli nie 
pozostajesz w stosunku prawnym z dzieckiem, Twoja kontrola nad życiem 
dziecka jest ograniczona. Trwałość prawna pozwala systemowi pomocy 
społecznej na zamknięcie sprawy dziecka i pozwala Twojej rodzinie na 
wychowanie dziecka oraz podejmowanie ważnych dla niego decyzji bez 
ingerencji państwa.  

Sytuacja każdej rodziny zastępczej i sytuacja każdego 
wychowanka jest inna. Rodzina zastępcza staje przed ważną 
decyzją, gdy młody człowiek jej podopiecznego potrzebuje 
rodziny na stałe. Czy adopcja jest opcją? Czy zostanie 
opiekunem prawnym jest opcją? Jako rodzic zastępczy musisz 
zrozumieć adopcję i opiekę prawną, aby podjąć świadomą 
decyzję dotyczącą tych dwóch opcji. Rodzice zastępczy, którzy 
nie zamierzają adoptować ani zostać opiekunami prawnymi, 
nadal muszą rozumieć oba tematy, by pomóc dziecku w 
przejściu do innej rodziny zainteresowanej zapewnieniem 
stałego domu.
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Co to jest adopcja?
Adopcja oznacza zobowiązanie się wobec dziecka na całe życie. Sąd 
ustanawia Ciebie lub Ciebie i Twojego współmałżonka (jeśli jesteście 
w związku małżeńskim) prawnymi rodzicami dziecka. W pewnych 
okolicznościach, jeśli jesteś w separacji ze współmałżonkiem, 
możesz adoptować dziecko bez udziału współmałżonka. Jako rodzic/
rodzice adopcyjni macie takie same prawa i obowiązki w stosunku 
do adoptowanego dziecka, jak gdyby dziecko urodziło się Wam. Po 
adopcji dziecka objętego opieką DCFS nie jest już zaangażowana ani 
odpowiedzialna za opiekę, nadzór lub opiekę nad dzieckiem. Jako 
rodzic adopcyjny przejmujesz wszystkie prawa i obowiązki związane z 
podejmowaniem ważnych decyzji dotyczących twojego adoptowanego 
dziecka, w tym prawo do wyrażenia zgody na podstawową opiekę 
medyczną i leczenie, małżeństwo, wcielenie do wojska, itp. Ponadto 
adoptowane dzieci są generalnie uprawnione do świadczeń 
pośmiertnych, takich jak ubezpieczenie społeczne, emerytury i być 
może spadek po śmierci rodziców adopcyjnych.

Kto może zostać adoptowany?
Dziecko staje się „prawnie wolne” do adopcji, gdy prawa jego rodziców biologicznych 
zostają odebrane, albo dobrowolnie poprzez podpisanie przez rodziców zrzeczeń lub 
zgód na adopcję, albo wbrew ich woli poprzez pozbawienie praw rodzicielskich przez 
sąd. Wydając tę decyzję, sąd bierze pod uwagę niezdolność rodziców do sprawowania 
opieki i dobro dziecka. 

Jakie czynniki są brane pod uwagę 
przy wyborze rodziny adopcyjnej?
Ustawa o adopcji (750 ILCS 50/15.1) wymaga uwzględnienia następujących 
czynników przy wyborze rodziny adopcyjnej dla kwalifikującego się dziecka:

1. Życzenia dziecka.
2. Interakcja i wzajemne relacje dziecka z osobą/osobami, które chcą je 

adoptować.
3. Potrzeba stabilności i ciągłości relacji dziecka z postaciami rodziców.
4. Pisemne życzenia rodzica/rodziców dziecka, wyrażone przed wyrażeniem 

zgody przez rodzica/rodziców lub oddaniem do adopcji.
5. Przystosowanie dziecka do obecnego domu, szkoły i społeczności.
6. Zdrowie psychiczne i fizyczne wszystkich zaangażowanych osób.
7. Więzy rodzinne między dzieckiem a osobą(ami) pragnącą(ymi) 

przysposobić dziecko oraz wartość zachowania więzi rodzinnych między 
dzieckiem a jego bliskimi, w tym rodzeństwem.

8. Pochodzenie, wiek i warunki mieszkaniowe osoby/osób pragnących 
adoptować dziecko.

9. Raport z kontroli karalności przedstawiony sądowi w ramach dochodzenia 
wymaganego na mocy sekcji 6 ustawy o adopcji.
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Wszyscy licencjonowani rodzice zastępczy, którzy nieprzerwanie opiekowali 
się dzieckiem przez rok mają pierwszeństwo i są rozpatrywane w pierwszej 
kolejności przed wszystkimi innymi wnioskodawcami przez DCFS, jeśli dziecko 
kwalifikuje się i złożyli wniosek o adopcję. Ostateczna decyzja sądu o adopcji 
dziecka musi opierać się na dobru i najlepiej pojętym interesie dziecka, 
z uwzględnieniem między innymi wszystkich czynników wymienionych 
powyżej.

Czym jest pomoc adopcyjna?
Pomoc adopcyjna lub zasiłek adopcyjny oznacza pomoc finansową z departa-
mentu, która jest udzielana rodzicom adopcyjnym po sfinalizowaniu adopcji. 
Pomoc adopcyjna może obejmować:

Opłatę za jednorazowe wydatki związane z adopcją poniesione przez rodzi-
ców adopcyjnych lub w ich imieniu w związku 
z adopcją małoletniego pod opieką, do maksy-
malnej kwoty 2250 USD na każde adoptowane 
dziecko.
Miesięczną płatność jest do ustalenia przez 
departament i rodziców adopcyjnych, w zależ-
ności od potrzeb dziecka. Po wydaniu ostatecz-
nego postanowienia o adopcji rodzina adopcyj-
na może otrzymywać miesięczne płatności do 
wysokości obowiązującej stawki licencjonowa-
nego domu rodziny zastępczej. 
 Opieka zarządzana jest świadczona przez De-
partment of Public Aid stanu Illinois w przy-
padku adopcji dziecka.

Płatność za potrzeby związane ze zdrowiem fizycznym, emocjonalnym i 
psychicznym niepodlegające opłacie z tytułu ubezpieczenia, opieki zarządza-
nej lub środków publicznych, które są związane lub wynikają z istniejącego 
wcześniej stanu, który został stwierdzony przed wydaniem ostatecznego posta-
nowienia o adopcji.
Płatności za opiekę dzienną związaną z zatrudnieniem mogą być wypłacane 
na dzieci w wieku poniżej 3 lat, jeżeli rodzic adopcyjny jest zatrudniony lub 
uczestniczy w programie szkoleniowym, który doprowadzi do zatrudnienia. 
Opłata ta kończy się w dniu trzecich urodzin dziecka i nie może być wykorzy-
stana jako dodatek do dziennej opieki terapeutycznej.
Terapeutyczna opieka dzienna jest dostępna tylko dla dzieci, u których 
stwierdzono niepełnosprawność wymagającą specjalnych usług edukacyjnych 
w ramach Indywidualnego Education Plan  (IEP) lub Individual Family Servi-
ces Plan (IFSP) i nie jest finansowana z innego źródła.
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Jak długo trwa  
pomoc adopcyjna?
Zasiłek adopcyjny zasadniczo trwa do ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia. Jeśli dziecko nadal uczęszcza do szkoły średniej w wieku 18 lat, 
płatności mogą być kontynuowane do ukończenia szkoły lub do 19. urodzin, 
cokolwiek nastąpi wcześniej. W niektórych przypadkach płatności mogą być 
kontynuowane do 21 roku życia, jeśli dziecko ma znaczną niepełnosprawność 
fizyczną, emocjonalną lub umysłową, która została udokumentowana przed 
adopcją lub przeniesieniem opieki prawnej. Warunek musi zostać ponownie 
potwierdzony przed ukończeniem przez dziecko 18 latcz. Dodatkowo wypłata 
zasiłku zostanie wstrzymana, gdy dziecko zaciągnie się do wojska, zawrze 
związek małżeński, zostanie usamodzielnionym małoletnim lub umrze. Pomoc 
adopcyjna zakończy się również wtedy, gdy rodzice adopcyjni zażądają jej 
trwałego zaprzestania, przestaną być odpowiedzialni prawnie lub finansowo 
za dziecko, ustaną prawa rodzicielskie rodziców adopcyjnych lub rodzice 
adopcyjni umrą.

Kto jest uprawniony do  
pomocy adopcyjnej?
Większość oczekującej młodzieży objętej opieką kwalifikuje się do pomocy 
adopcyjnej. Oprócz bycia prawnie wolnym do adopcji, by zakwalifikować się 
do pomocy adopcyjnej, departament musi ustalić, że dziecko nie może lub 
nie powinno wrócić do domu swoich rodziców, zgodnie z (1) orzeczeniem 
sądowym, że dziecko było maltretowane, zaniedbywane lub uzależnione albo 
istnieje prawdopodobny powód, by sądzić, że dziecko jest maltretowane, 
zaniedbywane lub uzależnione; oraz (2) celem stałości dziecka 
jest adopcja.

Dodatkowo dziecko musi:

• Mieć rok lub więcej albo 
• Mają nieodwracalną lub niemożliwą do naprawienia 

niepełnosprawność fizyczną, umysłową albo emocjonalną 
bądź

• Mieć możliwość korygowania niepełnosprawności 
fizycznej, umysłowej lub emocjonalnej poprzez operację, 
leczenie albo inne specjalistyczne usługi albo

• Być członkiem grupy rodzeństwa umieszczanej razem, gdy 
przynajmniej jedno z rodzeństwa spełnia jedno lub więcej z 
powyższych kryteriów albo

• Być dzieckiem adoptowanym przez adopcyjnego rodzica/
rodziców, którzy wcześniej adoptowali, z pomocą 
adopcyjną, inne dziecko/dzieci urodzone przez tę samą 
matkę lub ojca.
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Co to jest opieka prawna?
Opieka prawna oznacza, że sąd wyznaczy Cię jako opiekuna prawnego 
dziecka.  Różni się ona od adopcji tym, że prawa rodziców biologicznych nie 
muszą zostać zniesione, aby ustanowić opiekuna prawnego. Gdy zostaniesz 
wyznaczony(-a) na opiekuna prawnego dziecka, DCFS nie będzie angażować 
się w opiekę, nadzór ani opiekę prawną nad dzieckiem. Jednakże sąd 
zachowuje swoją właściwość do czasu, gdy dziecko osiągnie wiek 18 lat. Jako 
opiekun prawny przejmujesz prawa i obowiązki do podejmowania decyzji 
w sprawach mających wpływ na życie i rozwój dziecka. Rodziny stające się 
opiekunami prawnymi młodzieży objętej opieką DCFS mogą otrzymać dotacje 
obejmujące pomoc finansową oraz usługi i środki opisane szczegółowo na 
stronach 9-11.
Opieka prawna trwa do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rodzice 
dziecka mogą wyrazić zgodę na ustanowienie opieki prawnej, ale jeśli nie 
wyrażą zgody, będą mieli możliwość wniesienia sprzeciwu w sądzie.

Jakie czynniki są brane pod uwagę 
przy wyborze rodziny pełniącej opiekę 
prawną?
DCFS musi najpierw ustalić, czy opieka prawna nad dzieckiem leży w 
najlepszym interesie dziecka.  Na tę decyzję wpływa wiele czynników, w tym 
życzenia dziecka, które musi wyrazić zgodę, jeśli ma 14 lat lub więcej. Pod 
uwagę brane są również życzenia przyszłego opiekuna oraz relacje i interakcje 
z dzieckiem. Uwzględniona zostanie potrzeba stabilizacji i przystosowania się 
dziecka do obecnego domu, szkoły i społeczności. Aby zapewnić bezpieczne i 

odpowiednie umieszczenie, zostanie wzięte pod uwagę zdrowie 
fizyczne i psychiczne wszystkich zaangażowanych osób. 
Dodatkowo DCFS przeprowadzi badanie w domu i sprawdzi 
karalność.  

Kto kwalifikuje się do zasiłku 
opiekuńczego tytułem opieki 
prawnej?
Można rozważyć opiekę prawną nad dziećmi, które mieszkają 
w domu licencjonowanego krewnego przez co najmniej sześć 
kolejnych miesięcy. Dom krewnych musi mieć licencję na 
cały okres sześciu miesięcy. Cele związane z trwałością, takie 
jak powrót do domu i adopcja, powinny zostać uznane za 
niewłaściwe i niezgodne z najlepszym interesem młodego 
człowieka.
Dziecko powinno mieć silne przywiązanie do potencjalnego 
opiekuna, a opiekun powinien mieć silne przywiązanie 
do dziecka. Dzieci w wieku 17 lat i młodsze mogą zostać 

uznane za odpowiednie do uzyskania opieki prawnej, jeśli mieszkają z 
licencjonowanym krewnym przez sześć miesięcy. 
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Rodzeństwo, które w przeciwnym razie nie kwalifikowałoby się do opieki, 
może również kwalifikować się, jeśli ma brata lub siostrę w tym samym domu, 
który spełnia kryteria.
Ponadto dysponując dokumentacją i zatwierdzeniem, 
DCFS może ustalić, że subsydiowana opieka prawna leży 
w najlepszym interesie dziecka w wieku 12 lat i starszego, 
mieszkającego z licencjonowaną osobą niespokrewnioną. 
Dziecko w wieku 12 lat i starsze musi również mieszkać z 
licencjonowanym niespokrewnionym przez okres sześciu 
kolejnych miesięcy. Ponadto młodsze rodzeństwo mieszkające 
w tym samym domu co 12-letnie rodzeństwo również może 
zostać objęte opieką prawną. Dzięki finansowanej przez 
państwo opiece nielicencjonowani krewni mają możliwość 
uzyskania opieki prawnej, gdy dziecko w wieku 12 lat lub 
starsze zostało umieszczone w domu nielicencjonowanego 
krewnego przez co najmniej sześć miesięcy.

Co to jest zasiłek opiekuńczy?
Zasiłek opiekuńczy jest taki sam jak zasiłek adopcyjny. 
Zapewnia pomoc finansową, ubezpieczenie zdrowotne i inne 
usługi z departamentu na rzecz opiekuna po przeniesieniu 
opieki z państwa.  
Składniki zasiłku, które są dostępne w ramach subsydiowanej 
opieki prawnej, mogą obejmować:
Płatność za jednorazowe wydatki poniesione na uzasadnione i niezbędne 
koszty i opłaty prawne związane z przeglądem zasiłku i rozprawą sądową, które 
są bezpośrednio związane z przeniesieniem opieki, do kwoty 2250 USD na 
dziecko. 
Miesięczne płatności to kwota do ustalenia przez departament i przyszłych 
opiekunów prawnych, w zależności od potrzeb dziecka. Po wydaniu 
ostatecznego postanowienia o przeniesieniu opieki prawnej z DCFS rodzina 
może otrzymywać miesięczne płatności do wysokości obowiązującej stawki 
licencjonowanego domu rodziny zastępczej. 
Opieka zarządzana świadczona przez Illinois Department of Human Services. 
Płatność za potrzeby związane ze zdrowiem fizycznym, emocjonalnym i 
psychicznym niepodlegające opłacie z tytułu opieki zarządzanej lub środków 
publicznych, które są związane lub wynikają z istniejącego wcześniej stanu, 
który został stwierdzony przed wydaniem ostatecznego postanowienia o 
opiece prawnej. Koszty te muszą zostać zatwierdzone przez departament przed 
ich poniesieniem.
Płatności za opiekę dzienną związaną z zatrudnieniem mogą być 
wypłacane na dzieci w wieku poniżej trzech lat, jeżeli opiekun prawny jest 
zatrudniony lub uczestniczy w programie szkoleniowym, który doprowadzi do 
zatrudnienia. Opłata ta kończy się w dniu trzecich urodzin dziecka i nie może 
być wykorzystana jako dodatek do dziennej opieki terapeutycznej.
Terapeutyczna opieka dzienna jest dostępna tylko dla dzieci, u których 
stwierdzono niepełnosprawność wymagającą specjalnych usług edukacyjnych 
w ramach Indywidualnego Education Plan  (IEP) lub Individual Family 
Services Plan (IFSP) i nie jest finansowana z innego źródła.
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Jak długo trwa  
płatność zasiłku opiekuńczego?
Zasiłek opiekuńczy zasadniczo trwa do ukończenia przez dziecko 18 roku 
życia. Jeśli dziecko nadal uczęszcza do szkoły średniej w wieku 18 lat, płatności 
przestaje być świadczona do ukończenia szkoły lub w dniu 19. urodzin, 
cokolwiek nastąpi wcześniej. Płatności mogą być kontynuowane do 21 roku 
życia, jeśli dziecko ma znaczną niepełnosprawność fizyczną, emocjonalną 
lub umysłową, która została udokumentowana przed przeniesieniem 
opieki prawnej. Warunek musi zostać ponownie potwierdzony przed 
ukończeniem przez dziecko 18 latcz. Wypłata zasiłku zostanie wstrzymana, 
gdy dziecko zaciągnie się do wojska, zawrze związek małżeński, zostanie 
usamodzielnionym małoletnim lub umrze. Zasiłek zakończy się również 
wtedy, gdy opiekunowie prawni zażądają jej trwałego zaprzestania, przestaną 
być odpowiedzialni prawnie lub finansowo za dziecko, opieka prawna zostanie 
cofnięta przez sąd lub opiekunowie umrą.

Co się stanie, jeśli wyprowadzę się 
poza stan?
Stan Illinois będzie nadal przetwarzać Twój miesięczny zasiłek i będziesz 
musiał skontaktować się z pracownikiem ds. zasiłków w Illinois, zanim 
wyjedziesz ze stanu.

W celu uzyskania opieki medycznej podczas 
przeprowadzki poza stan zachęca się opiekunów 
do ubiegania się o program Medicaid w nowym 
stanie. Opiekun może również wybrać dostawcę 
usług medycznych, który zdecyduje się zapisać do 
programu Illinois Medicaid i tym samym być objętym 
ubezpieczeniem bezpośrednio przez Illinois Medicaid. 
Ostatnią opcją byłoby opłacenie usług medycznych 
w drugim stanie i uzyskanie zwrotu kosztów przez 
DCFS według stawki Medicaid za usługi kwalifikujące 
się do Medicaid. Opiekunowie powinni skontaktować 
się z pracownikiem ds. zasiłków, gdy po raz pierwszy 
rozważają przeprowadzkę poza stan, aby uzyskać 
pomoc w koordynacji tych świadczeń.
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Kto jest uprawniony do  
zasiłku opiekuńczego? 
Twój pracownik socjalny pomoże Ci ustalić, czy kwalifikujesz 
się do otrzymania zasiłku opiekuńczego na dziecko, którym 
się opiekujesz. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania 
kwalifikacyjne:
• Dziecko musi kwalifikować się do świadczeń 

alimentacyjnych z tytułu opieki zastępczej, mieszkając 
przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w domu 
licencjonowanego krewnego (rodzina krewnego musi mieć 
licencję na co najmniej ten nieprzerwany sześciomiesięczny 
okres).

• Powrót do domu lub adopcja nie są odpowiednimi celami 
trwałości dla dziecka.

• Dziecko wykazuje silne przywiązanie do potencjalnego 
opiekuna, a opiekun ma silną wolę pełnienia stałej opieki 
nad dzieckiem.

• W przypadku dziecka w wieku 14–17 lat, prowadzone 
są konsultacje z dzieckiem w celu ustaleń dotyczących 
pełnienia opieki tytułem pokrewieństwa i wyraża zgodę na 
opiekę.

Poza powyższymi kryteriami, następujące wyjątki mogą 
również kwalifikować dziecko/młodzież do otrzymania zasiłku 
opiekuńczego:
• Dziecko jest członkiem grupy rodzeństwa, z której co najmniej jedno 

dziecko mieszkało z licencjonowanym potencjalnym opiekunem 
otrzymującym zasiłek przez co najmniej sześć miesięcy i spełnia wszystkie 
kryteria otrzymywania zasiłku opiekuńczego tytułem pokrewieństwa.

• Młody człowiek ma co najmniej 12 lat i mieszkał z licencjonowaną 
NIESPOKREWNIONĄ OSOBĄ przez co najmniej sześć kolejnych 
miesięcy bezpośrednio przed ustanowieniem opieki prawnej z zasiłkiem.

• Dziecko w wieku 12 lat lub starsze mieszkało z nielicencjonowanym 
krewnym przez ostatnie sześć miesięcy.
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Adopcja czy opieka prawna?

Co jest lepsze dla dziecka  
a nasza rodzina?
Nie każda rodzina zastępcza adoptuje dziecko pod swoją opiekę lub staje się 
jego prawnym opiekunem, ale wielu to robi. W rzeczywistości zdecydowana 
większość dzieci adoptowanych w Illinois jest adoptowana przez rodziny 
zastępcze. Adopcja i opieka prawna oferują rodzicom zastępczym dwie 
podobne ścieżki do trwałości. Obie zapewniają wiele takich samych praw 
(zapisanie dziecka do szkoły, wyrażenie zgody na główną opiekę medyczną, 
itp.) Jednak adopcja jest stosunkiem prawnym trwającym całe życie, który daje 
dziecku wszystkie korzyści prawne dziecka urodzonego w Twojej rodzinie. 
Opieka prawna buduje również relacje rodzinne, które mogą trwać całe życie, 
ale stosunek prawny kończy się, gdy dziecko kończy 18 lat i jest uznawane za 
dorosłego. 
Kolejna ważna różnica między tymi dwiema opcjami dotyczy praw 
biologicznych rodziców. Aby dziecko mogło zostać adoptowane, prawa 
rodziców biologicznych dziecka muszą zostać prawnie odebrane lub rodzice 
biologiczni muszą dobrowolnie podpisać zrzeczenie się albo zgodę na adopcję. 
Oznacza to, że prawa rodzica/rodziców biologicznych zostały trwale odebrane. 
W przypadku opieki prawnej prawa rodzica/rodziców biologicznych nie muszą 
wygasać.   
Zarówno w przypadku adopcji, jak i opieki prawnej opiekunowie powinni 
zdawać sobie sprawę, że dla wielu dzieci biologiczni rodzice lub rodzeństwo 
mogą nadal być ważną częścią życia dziecka. W zależności od najlepiej 
pojętego interesu dziecka, kontakty te mogłyby być podtrzymywane poprzez 

stały kontakt lub wizyty po adopcji albo 
po przekazaniu opieki prawnej. Przyszli 
adopcyjni rodzice lub opiekunowie prawni 
mogą zdecydować z pomocą pracownika 
socjalnego, jakie zaangażowanie, jeśli w 
ogóle, powinno zostać zachowane.  
Wykres na kolejnych stronach przedstawia 
bardziej szczegółowo różnice między adopcją 
a opieką prawną.  
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Jakie są różnice między  
adopcją i opieką prawna?

Adopcja Opieka prawna

Status prawny
Rodzice adopcyjni otrzymują wszystkie 
prawa i obowiązki, które kiedyś należały do 
rodziców biologicznych.

Opiekun ponosi odpowiedzialność prawną za 
dziecko i przejmuje prawa do opieki, dbania i 
nadzoru nad dzieckiem.

Adopcja to trwały, dożywotni, prawny 
związek.

Rodzice biologiczni mogą wnioskować o 
zniesienie opieki prawnej i powrót dziecka 
pod ich opiekę, jeżeli prawa rodzicielskie nie 
zostały odebrane. W takich przypadkach sąd 
podejmie decyzję o możliwości cofnięcia 
opieki prawnej.

Rodzic biologiczny dobrowolnie zrzeka 
się swoich praw lub są one przymusowo 
odbierane.

Rodzic biologiczny zwykle nie zrzeka się praw 
ani nie są one odbierane. 

Adoptowane dziecko ma takie same prawa 
jak rodzeństwo, jeśli rodzic adopcyjny nie 
ma testamentu. W przeciwnym razie prawa 
do dziedziczenia są ustalane na podstawie 
ważnego testamentu, tak jak w przypadku 
dzieci narodzonych. Ponadto adoptowane 
dzieci są generalnie uprawnione do renty 
rodzinnej, takiej jak renta lub ubezpieczenie 
społeczne na wypadek śmierci rodzica 
adopcyjnego.

Dziecko nie ma automatycznego prawa 
dziedziczenia po opiekunie prawnym, chyba 
że dziecko zostało ujęte w testamencie 
opiekuna. Ponadto dzieci nie będą 
uprawnione do świadczeń pośmiertnych, 
takich jak renta lub ubezpieczenie społeczne 
w przypadku śmierci opiekuna prawnego, 
chyba że zostaną wymienione w testamencie 
jako spadkobiercy.

Kiedy rodzice adopcyjni są w związku 
małżeńskim, oboje małżonkowie muszą 
adoptować dziecko, chyba że są w separacji 
od ponad roku.

W przypadku zawarcia związku małżeńskiego 
opiekunem może być jedno lub oboje 
małżonków.

Podejmowanie decyzji Wszystkie decyzje podejmuje rodzic/rodzice 
adopcyjni.

Główne decyzje dotyczące szkoły, leczenia i 
zgody na większość innych ważnych decyzji 
życiowych podejmuje opiekun prawny.

Rodzice biologiczni zachowują prawo do 
wyrażenia zgody na adopcję, jeżeli nie zrzekli 
się praw rodzicielskich ani nie zostały im 
odebrane.
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Adopcja Opieka prawna

Sprawy finansowe 
Pomoc

Rodzice adopcyjni, niezależnie od tego, 
czy otrzymują zasiłek, czy nie, ponoszą 
odpowiedzialność finansową za utrzymanie 
dziecka. Dostępna jest pomoc finansowa na 
adopcję wielu młodych podopiecznych. Patrz 
strona 6.

Zasiłek adopcyjny trwa do 18 roku życia 
dziecka, ale może trwać do 19 roku życia, 
jeśli dziecko jest jeszcze w szkole średniej lub 
do 21 roku życia, jeśli dziecko ma fizyczne, 
emocjonalne lub psychiczne potrzeby 
zdrowotne, które zostały udokumentowane 
przed adopcją lub przeniesieniem opieki 
prawnej. Warunek musi zostać ponownie 
potwierdzony przed ukończeniem przez 
dziecko 18 roku życia.

Opiekun prawny, niezależnie od tego, 
czy otrzymuje zasiłek, czy nie, ponosi 
odpowiedzialność finansową za utrzymanie 
dziecka. Pomoc finansowa jest dostępna 
dla kwalifikujących się dzieci. Informacje 
o dostępnych rodzajach pomocy podano 
na stronie 9. Opiekun prawny jest 
odpowiedzialny za utrzymanie finansowe 
dziecka. Jeżeli prawa rodzica/rodziców 
biologicznych nie zostały odebrane, mogą 
oni zostać być odpowiedzialni za udział w 
finansowym utrzymaniu dziecka.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje dziecku do 
ukończenia 18. roku życia, ale może trwać 
do 19. roku życia, jeśli dziecko jest jeszcze 
w szkole średniej, lub do 21. roku życia, 
jeśli dziecko ma fizyczne, emocjonalne lub 
psychiczne potrzeby zdrowotne, które zostały 
udokumentowane przed przekazaniem 
opieki prawnej. Warunek musi zostać 
ponownie potwierdzony przed ukończeniem 
przez dziecko 18 roku życia.

Uwaga:  Bieżące miesięczne płatności zasiłków adopcyjnych i opiekuńczych są takie same 
jak zasiłki rady ds. opieki zastępczej otrzymywane, gdy dziecko przebywało pod 
opieką zastępczą.

Relacje z biologicz-
nym rodzicem/rodzi-
cami i rodzeństwem

Rodzic/rodzice adopcyjni mają prawo 
określić, czy dziecko będzie miało jakikolwiek 
związek z rodzicem/rodzicami biologicznymi 
i członkami rodziny biologicznej. Jednak w 
wielu przypadkach związki z biologicznymi 
rodzicami lub rodzeństwem pozostaną 
ważne dla dziecka. Rodzice adopcyjni 
mogą stwierdzić, że te powiązania leżą 
w najlepszym interesie dziecka i mogą 
zdecydować o utrzymaniu ich w sposób, 
który jest dobry dla dziecka i rodziny 
adopcyjnej.

Ogólnie biorąc, rodzice zachowują prawo 
do widywania się z dzieckiem, chyba że ich 
prawa zostały odebrane. Sądy w większości 
oczekują, że opiekunowie prawni ułatwią 
co najmniej jedno spotkanie w miesiącu 
między dzieckiem a rodzicem. Dla wielu 
dzieci przechodzących pod opiekę prawną, 
relacje z biologicznymi rodzicami lub 
rodzeństwem mogą pozostać ważne. Gdy 
leży to w najlepszym interesie dziecka, 
opiekunowie prawni mogą ułatwiać kontakt 
z rodziną biologiczną, o ile sąd nie wydał 
decyzji przeciwnej. Te powiązania z rodziną 
biologiczną mogą być utrzymywane w 
sposób, który jest korzystny dla dziecka i 
rodziny opiekuńczej.
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Adopcja Opieka prawna

Legalne imię i nazwi-
sko dziecka

Rodzice adopcyjni ustalają imię i nazwisko 
dziecka.

Dziecko zachowuje swoje imię i nazwisko 
zgodnie z aktem urodzenia. 

Zgoda dziecka Dziecko, które ukończyło 14 lat musi wyrazić 
zgodę na własną adopcję.

Dziecko, które ukończyło 14 lat, musi 
wyrazić zgodę na przeniesienie opieki z 
departamentu na osobę fizyczną. Ponadto 
dziecko, które ukończyło 13 lat, może złożyć 
wniosek o zmianę opiekuna prawnego.

Śmierć rodzica ad-
opcyjnego/opiekuna 
prawnego lub rozwią-
zanie umowy o  
adopcje/ 
opiekę prawną

Dziecko adoptowane z pomocą adopcyjną 
zachowuje prawo do pomocy adopcyjnej, 
gdy zostanie osierocone z powodu śmierci 
swojego rodzica adopcyjnego lub gdy 
sąd pozbawi rodzica adopcyjnego praw 
rodzicielskich. Może nadal otrzymywać 
pomoc adopcyjną jeśli zostanie adoptowane 
przez kogoś innego. 

Dziecko, na które otrzymano zasiłek 
opiekuńczy, nadal kwalifikuje się do zasiłku 
opiekuńczego, jeżeli zostało osierocone 
z powodu śmierci lub niezdolności do 
czynności prawnych jego opiekunów, 
ale kolejny opiekun prawny musi zostać 
wskazany przez pierwszego opiekuna jako 
osoba świadcząca opiekę w trudnej sytuacji.

Powrót 
dziecka do DCFS

Adoptowane dziecko musiałoby zostać 
uznane przez sąd za maltretowane, 
zaniedbywane lub zależne, aby DCFS 
ponownie przejął odpowiedzialność prawną 
za dziecko.

Dziecko, dla którego dana osoba została 
wyznaczona na opiekuna prawnego, 
musiałoby zostać uznane przez sąd za 
maltretowane, zaniedbywane lub zależne lub 
musi istnieć inna ważna przyczyna, aby DCFS 
ponownie przejął odpowiedzialność prawną 
za dziecko. W przeciwnym razie opiekun 
lub inna zainteresowana osoba musiałaby 
wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie 
opiekuna prawnego z obowiązku opieki. 
Decyzja należałaby do sędziego.

Uwaga: Zarówno adopcja, jak i opieka prawna są silnymi zobowiązaniami wobec dzieci. 
Zobowiązanie podjęte poprzez adopcję dziecka to zobowiązanie na całe życie. Chociaż opieka 
prawna zgodnie z prawem kończy się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, 
większość opiekunów prawnych ma więzi rodzinne lub bliski związek z dzieckiem i tym 
samym podejmuje to zobowiązanie z zamiarem przekształcenia go w związek na całe życie. 
Adopcja i opieka prawna to zobowiązania, które opiekunowie powinni traktować poważnie.
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Jak stać się rodzicem adopcyjnym

Co muszę zrobić?
Jeśli uważasz, że najlepszą opcją stałego pobytu dla dziecka pod 
Twoją opieką jest adopcja, powinieneś/powinnaś omówić adopcję z 
pracownikiem socjalnym Twojego dziecka. Jeśli zostanie podjęta decyzja, 
że adopcja leży w najlepszym interesie dziecka, pracownik socjalny 
zajmujący się dzieckiem przygotuje „Ocenę konwersji adopcyjnej”, 
która zawiera informacje o Tobie i Twojej rodzinie oraz dokumenty 
potwierdzające, że Twoja rodzina jest dobrze dopasowana do dziecka. 
Będziesz także musiał(-a) wziąć udział w dziewięciogodzinnym szkoleniu 
adopcyjnym, które pomoże zrozumieć różnice między byciem rodzicem 
zastępczym a byciem rodzicem adopcyjnym. Pracownik socjalny zajmujący 
się dzieckiem dostarczy Ci wszystkie niezbędne dokumenty do ubiegania 

się o pomoc adopcyjną (zasiłek). Będziesz także musiał(-a) udać się do sądu, aby 
prawnie sfinalizować adopcję.

Czy mogę adoptować prawnie wolne dziecko, 
które nie zostało umieszczone w moim domu?
Ogólnie biorąc, dziecko musi zostać umieszczone w Twoim domu, zanim 
będziesz mógł/mogła złożyć wniosek o adopcję dziecka. Rodzice zastępczy 
zainteresowani adopcją oczekującego/prawnie wolnego dziecka, które 
nie jest umieszczone w ich domu, powinni skontaktować się z Greenlight 
Family Services pod numerem 800-572-2390 lub 773-728-7800. Lista zdjęć 
oczekujących dzieci jest dostępna pod adresem www.greenlightfamilyservices.
org . Podobnie jak inni potencjalni rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy 
zostaną skierowani do pracownika socjalnego zajmującego się dzieckiem 
oczekującym w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dziecka. 
Rodzice zastępczy, którzy są zainteresowani dzieckiem oczekującym, które 
mieszka z innym rodzicem zastępczym, który nie może go adoptować, powinni 
skontaktować się z pracownikiem socjalnym zajmującym się dzieckiem, aby 
uzyskać więcej informacji i omówić możliwość adopcji. Rodzice zastępczy, 
którzy są zainteresowani adopcją oczekującego dziecka, które nie jest obecnie 
umieszczane w ich domu, muszą posiadać zatwierdzone badanie domu 
adopcyjnego i ukończyć szkolenie.

Jakie podstawowe informacje o dziecku będę 
posiadał(-a) przed adopcją?
Ilekroć DCFS umieści dziecko w rodzinie zastępczej, agencja przekaże opiekunowi 
informacje na temat pochodzenia dziecka, które dotyczą czterech głównych 
obszarów: 1) historię zdrowia dziecka i opieki zastępczej; 2) odpis części dziecięcej 
planu usług rodzinnych i wizyt; 3) wykształcenie dziecka; oraz 4) informacje 
społeczne i behawioralne.  
W sprawach adopcyjnych prawo stanu Illinois wymaga, aby rodzice adopcyjni 
otrzymali pewne nieidentyfikujące informacje ogólne oraz historię medyczną 
i psychiczną rodziny przed momentem oddania dziecka do adopcji. W 
przypadkach DCFS nastąpi to, gdy miejsce docelowe oficjalnie zmieni się z 
miejsca opieki zastępczej na miejsce adopcyjne. Następujące informacje, jeśli są 
znane, zostaną w tym momencie przekazane rodzicowi/rodzicom adopcyjnym:

http://www.greenlightfamilyservices.org
http://www.greenlightfamilyservices.org
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• Wiek biologicznych rodziców.
• Rasa, religia i pochodzenie etniczne każdego biologicznego rodzica.
• Ogólny opis fizyczny każdego biologicznego rodzica.
• Wykształcenie, zawód, hobby, zainteresowania i talenty każdego biologicznego 

rodzica.
• Istnienie jakichkolwiek innych dzieci urodzonych przez biologicznych rodziców.
• Informacje o urodzonych dziadkach; w tym powód emigracji do USA, jeśli ma to 

zastosowanie, oraz kraj pochodzenia.
• Relacje między biologicznymi rodzicami.
• Szczegółowa historia medyczna i psychiczna dziecka, biologicznych 

rodziców i ich najbliższych krewnych.
Żadna z tych informacji nie będzie zawierać nazwisk ani ostatniego 
znanego adresu biologicznego rodzica/rodziców, dziadka/dziadków, 
rodzeństwa biologicznego rodzica/rodziców lub jakiegokolwiek 
innego krewnego adoptowanego dziecka.

Jak zmienią się moje obowiązki i prawa 
wraz z adopcją?
Jako rodzic adopcyjny dziecka będziesz podejmować wszystkie 
decyzje w sprawach mających wpływ na życie i rozwój dziecka, tak 
jak w przypadku Twojego urodzonego dziecka. Nie będzie dalszego 
zaangażowania agencji w życie Twojego dziecka. Możesz skorzystać 
z usług adopcyjnych oferowanych przez DCFS. Usługi te są opisane na stronie 
internetowej DCFS www2.illinois.gov/DCFS.

Czy dziecko nadal będzie odwiedzać  
biologicznego rodzica lub biologiczne 
rodzeństwo?
Prawa rodzica/rodziców biologicznych wygasają prawnie przed adopcją. Dlatego 
biologiczni rodzice i rodzeństwo nie mają prawa do kontaktu z dzieckiem. 
Jakikolwiek kontakt między dzieckiem a biologicznym rodzicem/rodzicami 
lub między dzieckiem a biologicznym rodzeństwem zależy od Ciebie. Jednak 
w najlepszym interesie dziecka może leżeć utrzymywanie pewnego poziomu 
kontaktu z biologicznymi członkami rodziny, w zależności od wieku dziecka w 
momencie adopcji, wagi, jaką przywiązuje do pozostania w kontakcie ze swoim 
biologicznym rodzicem/rodzicami i rodzeństwem oraz chęci i umiejętności 
zarządzania bieżącymi związkami.  

Jak inaczej rodzice biologiczni mogliby być 
zaangażowani w życie dziecka?
Ponownie, w wyniku adopcji, rodzic/rodzice biologiczni zostaną pozbawieni 
swoich praw. Dalsze zaangażowanie rodziców biologicznych w życie dziecka 
(w tym byłego przybranego rodzeństwa) zależy od Ciebie. Jednak rodzice 
adopcyjni powinni zdawać sobie sprawę, że związki z rodzeństwem i innymi 
krewnymi biologicznymi mogą być bardzo ważne dla adoptowanych dzieci.

http://www2.illinois.gov/dcfs
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Jak zostać opiekunem 
prawnym

Co muszę zrobić?
Jeśli ponowne zjednoczenie zostało wykluczone jako 
opcja na stałe i rozważasz zapewnienie stałej, legalnej 
rodziny dla dziecka pozostającego pod Twoją opieką, 
ale nie chcesz go adoptować, skontaktuj się ze swoim 
opiekunem społecznym, aby omówić możliwość 
opieki prawnej.  
Jeśli opieka prawna ma wiązać się z zasiłkiem, dziecko 
musi mieszkać z licencjonowanym krewnym przez 

sześć kolejnych miesięcy. W przypadku dzieci w wieku 12 lat i starszych opieka 
prawna może być opcją, jeśli dziecko przebywa w placówce z licencjonowanym 
niespokrewnionym lub nielicencjonowanym krewnym.
Jeśli te kryteria odnoszą się do młodego człowieka pod Twoją opieką, 
przeczytaj informacje na kolejnych stronach, a następnie porozmawiaj z 
pracownikiem socjalnym o zostaniu opiekunem prawnym z możliwością 
otrzymywania zasiłku. Jeżeli Ty i Twój opiekun socjalny zgodzicie się, że 
najlepiej będzie, jeśli zostaniesz prawnym opiekunem dziecka, pracownik 
socjalny powie Ci, jakie kroki należy podjąć. Ostatnim krokiem jest pójście do 
sądu z dzieckiem na rozmowę w celu prawnego przeniesienia opieki z DCFS 
na Ciebie.

Czy mogę zostać opiekunem prawnym dziecka, 
które nie zostało umieszczone w moim domu?
Nie. Po wykluczeniu stałych celów związanych z powrotem do domu i adop-
cją, opieka prawna może zostać przeniesiona na opiekuna dopiero po tym, jak 
dziecko przebywa w domu przez co najmniej sześć miesięcy, a dom ma pozwo-
lenie na ten sam okres.
Osoby, które chcą pomóc osiągnąć stabilność dziecku, które nie jest jeszcze w 
ich domu, mogą skorzystać z ustalonych kanałów dopasowywania dzieci do 
rodzin. Należą do nich Greenlight Family Services agencja, która świadczy 
usługi skierowań, jak również skierowania z DCFS lub innych prywatnych 
agencji zajmujących się opieką nad dziećmi. Opieka może zostać przeniesiona 
na opiekuna dopiero po tym, jak dziecko przebywa w domu przez sześć 
miesięcy, a dom posiada licencję na co najmniej taki sam okres.

Jakie informacje o przeszłości dziecka 
otrzymam jako opiekun?
W miarę postępu procesu przenoszenia dziecka spod opieki DCFS do opieki 
prywatnej, pracownik socjalny zajmujący się dzieckiem jest zobowiązany do 
dostarczenia informacji o pochodzeniu i historii dziecka. Chociaż prawo stanu 
Illinois nie określa, jakie rodzaje informacji należy przekazać opiekunowi, 

http://Greenlight Family Services.org
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zgodnie z praktyką potencjalny opiekun otrzyma przed przekazaniem opieki 
informacje nieidentyfikujące oraz historię medyczną i psychiczną. Następujące 
informacje, jeśli są znane, zostaną w tym momencie przekazane opiekunowi 
prawnemu na piśmie:

• Wiek biologicznych rodziców.
• Rasa, religia i pochodzenie etniczne każdego biologicznego rodzica.
•  Wykształcenie, zawód, hobby, zainteresowania i talenty każdego 

biologicznego rodzica.
• Istnienie jakichkolwiek innych dzieci urodzonych przez biologicznych 

rodziców.
•  Informacje o rodzonych dziadkach; w tym powód emigracji do USA, jeśli 

ma to zastosowanie, oraz kraj pochodzenia, jeśli jest znany.
• Relacje między biologicznymi rodzicami.
•  Szczegółowa historia medyczna i psychiczna dziecka, biologicznych 

rodziców i ich najbliższych krewnych.
Żadna z tych informacji nie będzie zawierać nazwisk ani ostatniego znanego 
adresu biologicznego rodzica/rodziców, dziadka/dziadków, rodzeństwa 
biologicznego rodzica/rodziców lub jakiegokolwiek innego krewnego 
adoptowanego dziecka.

Jak zmienią się moje obowiązki i prawa wraz z 
przyjęciem opieki prawnej?
Będziesz odpowiadać za podejmowanie decyzji w sprawach mających wpływ 
na życie i rozwój dziecka, takich jak zapisy do szkoły i opieka medyczna. 
Ponadto opiekun prawny może wyrazić zgodę na małżeństwo, poważne 
leczenie i wcielenie do wojska. Nie będzie 
żadnego dalszego zaangażowania agencji w 
życie Twoje lub dziecka, chyba że przewiduje 
to zasiłek na opiekę lub jeśli korzystasz z usług 
oferowanych na rzecz opiekunów przez DCFS. 
Usługi te są opisane na stronie internetowej 
DCFS www2.illinois.gov/DCFS.

Czy dziecko będzie nadal 
spotykać się z rodzicami 
biologicznymi? 
Dla wielu dzieci przechodzących pod opiekę 
prawną, relacje z biologicznymi rodzicami 
lub rodzeństwem pozostają ważne. O ile 
sąd nie orzeka przeciwko temu lub prawa 
rodzicielskie nie zostały odebrane, rodzice mają 
prawo do widzeń z dzieckiem po uprawomocnieniu się orzeczenia o opiece. 
Rzeczywiście, powiązania z rodziną biologiczną mogą być utrzymywane w 
sposób, który jest korzystny dla dziecka i rodziny opiekuńczej.
Jeśli sprawa w sądzie dla nieletnich jest nadal otwarta i uważasz, że w 
najlepszym interesie dziecka leży nieodwiedzanie biologicznego rodzica/
rodziców, powinieneś/powinnaś poruszyć tę kwestię z pracownikiem 

http://www2.illinois.gov/dcfs
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socjalnym przed zamknięciem sprawy. Jeśli ustalenia dotyczące odwiedzin 
nadal pozostają przedmiotem sporu i/lub planujesz ubiegać się o orzeczenie 
sądowe ograniczające/zakazujące odwiedzin rodziców, powinieneś/powinnaś 
zająć się tą sprawą podczas postępowania sądowego wyznaczającego Ciebie 
jako opiekuna prawnego dziecka. Kiedy rodzice biologiczni zachowują prawa 
rodzicielskie, a ustalenia dotyczące odwiedzin nie są sporne, można z nimi 
wypracować harmonogram odwiedzin.
Gdy zostaniesz opiekunem dziecka, od Ciebie zależy, czy wizyty rodziców 
będą musiały być nadzorowane i czy dziecko może przebywać sam na 
sam z rodzicem/rodzicami. Jeśli masz obawy co do swojej zdolności do 
kontrolowania lub nadzorowania wizyt rodziców, powinieneś/powinnaś 
omówić te obawy z pracownikiem socjalnym przed zamknięciem sprawy. 
Jako opiekun powinieneś/powinnaś być przygotowany(-a) do zarządzania 
wizytami. Będziesz musiał(-a) dokładnie rozważyć swoje możliwości, zanim 

zgodzisz się przyjąć opiekę nad dzieckiem. Jako opiekun prawny 
jesteś odpowiedzialny(-a) za bezpieczeństwo dziecka i powinieneś/
powinnaś wziąć pod uwagę historię znęcania się lub zaniedbywania 
przez rodziców przy ustalaniu, w jaki sposób należy organizować 
spotkania między dzieckiem a biologicznymi rodzicami. Dobre 
relacje z rodzicami biologicznymi, rodzeństwem i innymi członkami 
rodziny mogą być bardzo korzystne dla Ciebie i dziecka. Dzieci, 
które nadal mają kontakt i relacje ze swoimi biologicznymi 
rodzicami, generalnie wykazują wobec nich silną lojalność.

Usługi dostępne dla rodzin 
adopcyjnych i opiekuńczych
Rodziny, które chcą adoptować lub zostać opiekunami prawnymi, 

często zastanawiają się, jakie usługi będą dostępne dla nich i ich dzieci po tym, 
jak staną się prawnie odpowiedzialni za młodzież pod ich opieką. Niektóre 
rodziny mogły nawet słyszeć, że usługi są dostępne, ale mogą nie wiedzieć, jak 
o nie wnioskować. W tej części wyjaśniono, jakie rodzaje usług są dostępne i 
jak je znaleźć.

Zasiłki
Department of Children and Family Services (DCFS) stanu Illinois zapewnia 
i finansuje różne świadczenia po adopcji lub przyjęciu opieki prawnej, w tym 
zasiłki dla rodzin, które adoptują oczekujące dzieci lub zostają opiekunami 
dzieci objętych opieką DCFS. Umowy o zasiłek są zawierane przed 
zakończeniem przez sąd procesu adopcji lub zatwierdzeniem opieki i stają się 
skuteczne po sfinalizowaniu adopcji (umowy o pomoc adopcyjną) lub opieki 
prawnej (umowy o zapewnienie zasiłku na czas opieki). Szczegóły dotyczące 
elementów umowy o pomoc adopcyjną podano na stronie 6, a dotyczące 
zasiłku opiekuńczego na stronie 9.   

Jak ustalana jest wysokość pomocy finansowej?
Bieżąca miesięczna wypłata zasiłków będzie na ogół taka sama jak stawka za 
opiekę zastępczą, którą otrzymywałoby dziecko, gdyby nadal przebywało pod 
opieką zastępczą. Zasiłki adopcyjne i opiekuńcze mogą zostać zwiększone, aby 
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odzwierciedlić zmiany we wskaźniku pieczy zastępczej.  
Dochody rodzica adopcyjnego lub opiekuńczego oraz wszelkie inne środki 
pieniężne, które dziecko otrzymuje po objęciu adopcją/opieką prawną, takie 
jak spadek, stypendia lub dochód z pracy w niepełnym wymiarze godzin, nie 
będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości bieżącej miesięcznej płatności.
Dzieci, które kwalifikują się do zasiłku SSI/zasiłku w związku z niepełnospraw-
nością mają obowiązek powiadamiania Social Security Administration 
o bieżącej comiesięcznej wypłacie zasiłków. Ogólnie biorąc, miesięcz-
ne świadczenia SSI będą rekompensowane kwotą zasiłku adopcyjnego/
opiekuńczego. Więcej informacji na temat świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego znajduje się na stronie 22.

Odpowiedzi na pytania dotyczące 
zasiłków
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zasiłków adopcyjnych 
lub opiekuńczych, zadzwoń pod bezpłatny telefon wsparcia DCFS 
Path Beyond Adoption pod numer 866-538-8892 lub odwiedź stronę 
www.PathBeyondAdoption.illinois.gov  i zostaniesz połączony z 
wyznaczonym personelem adopcyjnym w Twoim regionie.
Jeśli regularnie otrzymujesz czeki i nagle nie otrzymasz 
comiesięcznego czeku z zasiłkiem, zadzwoń do Payment Unit DCFS 
pod numer 800-525-0499.

Mediacje i odwołania
Twój zasiłek będzie okresowo weryfikowany. Jeśli Twoja sytuacja lub potrzeby 
dziecka zmieniły się przed tym czasem, skontaktuj się z pracownikiem ds. 
zasiłków w celu analizy Twojego zasiłku. Jeśli jednak uważasz, że Twoje prawa 
wynikające z umowy o pomocy adopcyjnej lub zasiłku opiekuńczego zostały 
w jakiś sposób naruszone, możesz skorzystać z odwołania administracyjnego. 
Aby uzyskać informacje na temat systemu przesłuchań administracyjnych 
DCFS, zadzwoń pod numer 217-782-6655.

Zasoby po adopcji i opiekuńcze
Odwiedź stronę DCFS www2.illinois.gov/DCFS, aby uzyskać więcej 
informacji. Znajdziesz tam więcej szczegółów na temat usług i zasobów 
wyszczególnionych poniżej.
Zasoby edukacyjne 
Młodzież będąca wcześniej pod opieką DCFS, która została adoptowana lub 
mieszka z opiekunami prawnymi, może ubiegać się o program stypendialny DCFS.
Usługi związane z utrzymaniem
Gdy kwestie związane z dzieckiem lub rodziną zagrażają adopcji lub opiece, 
służby ds. utrzymania mogą pomóc. Oferują interwencję kryzysową, terapię, 
rzecznictwo i inne specjalistyczne usługi świadczone za pośrednictwem 
ogólnokrajowej sieci agencji. Skontaktuj się z regionalnym personelem po 
adopcji, aby uzyskać informacje o usługodawcy znajdującym się w pobliżu.

http://www.PathBeyondAdoption.illinois.gov
http://www2.illinois.gov/dcfs
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Planowanie przyszłych okoliczności
Ważne jest, aby rodziny miały plan opieki nad dziećmi na wypadek 
nieobecności, choroby, a nawet śmierci. Gdy rodziny rozważają adopcję lub 
opiekę prawną nad dzieckiem, powinny opracować plan awaryjny dla innej 

osoby dorosłej, która w razie potrzeby mogłaby tymczasowo 
interweniować. Osoba powinna być kimś, kto ma związek z 
dzieckiem. Powinna też dysponować odpowiednimi zasobami 
i wyrazić zgodę na taki układ, gdyby okazało się to konieczne. 
Długoterminowe plany dotyczące adoptowanego dziecka można 
również określić w testamencie. 
Ponadto po adopcji lub przeniesieniu opieki prawnej istnieją 
przepisy prawne dotyczące adopcji zastępczej, opieki zastępczej 
i opieki krótkoterminowej. Opcje te zapewniają prawne 
środki ustanowienia planu opieki, jeśli rodzic adopcyjny lub 
opiekun nie będzie w stanie pełnić swojej roli. Rodziny mogą 
skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, w jaki 
sposób te rozwiązania prawne mogą mieć zastosowanie w ich 

sytuacji. Dodatkowe informacje opisano też na stronie internetowej DCFS 
www2.illinois.gov/DCFS.

Co to jest SSI i co to jest SSA?
Supplemental Security Income (SSI) (Uzupełniający dochód z zabezpieczenia) 
to program administrowany przez Social Security Administration dla osób 
niewidomych i niepełnosprawnych, które mają niewielkie dochody lub nie 
mają żadnych dochodów ani środków. Social Security Administration określa 
uprawnienia na podstawie zdiagnozowanego stanu zdrowia lub stanu zdrowia 
psychicznego danej osoby, informacji szkolnych i dokumentacji z innych 
źródeł. Istnieje również program federalny SSA dla dzieci, których rodzic 
jest na emeryturze, zmarł lub jest niepełnosprawny. Na podstawie historii 
zarobków rodzica, Social Security Administration określa kwotę świadczenia. 
W związku z tym kwota (jeśli istnieje), do której dziecko jest uprawnione, jest 
bardzo zróżnicowana.  

Aby ubiegać się o którekolwiek z tych świadczeń, adopcyjny 
rodzic lub opiekun prawny otrzyma pismo z  Children’s 
Accounts Unit DCFS, w którym zostanie poinstruowany, aby 
udał się do lokalnego biura Social Security. Rodzic adopcyjny 
lub opiekun prawny musi posiadać kopię dokumentów 
sądowych potwierdzających zmianę stosunku prawnego. Jeśli 
rodzic adopcyjny lub opiekun prawny ubiega się o zasiłek 
SSI, będzie musiał również podać informacje o dochodzie 
gospodarstwa domowego, w tym o wszelkich dotacjach lub 
innych otrzymanych świadczeniach publicznych.

http://www2.illinois.gov/dcfs
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Czy mogę otrzymać zarówno SSA, jak i zasiłek  
dla mojego dziecka?  
Jeśli dziecko otrzymywało świadczenia SSA podczas pobytu pod opieką 
DCFS, nadal będzie uprawnione do świadczeń. W takim przypadku 
rodzic adopcyjny lub opiekun prawny może otrzymać zarówno 
zasiłek, jak i SSA, do którego dziecko jest uprawnione po śmierci lub 
niepełnosprawności biologicznego rodzica. Rodzic adopcyjny i opiekun 
prawny powinni skorzystać z procedury składania wniosku opisanej 
powyżej.
Jeśli adoptowane dziecko nie otrzymywało SSA podczas pobytu 
pod opieką DCFS, dziecko nie byłoby już uprawnione do świadczeń 
związanych z jego rodziną biologiczną. Zamiast tego jego uprawnienia 
będą oparte na zarobkach i sytuacji rodzica adopcyjnego. Jeżeli dziecko 
osiągnęło stabilizację dzięki opiece prawnej, a prawa rodzicielskie nie 
zostały odebrane, wówczas opiekun może ubiegać się o świadczenia z 
SSA związane z biologicznym rodzicem. W przypadku opieki prawnej 
dziecko nie kwalifikuje się do świadczeń SSA, które są związane z 
opiekunem. Lokalne biuro Social Security Administration może pomóc 
rodzinom w składaniu nowych wniosków.

Czy mogę otrzymać zarówno SSI, jak i zasiłek  
dla mojego dziecka?  
Większość rodziców adopcyjnych lub opiekunów prawnych nie będzie 
uprawniona jednocześnie do SSI i zasiłku. Jeśli jednak stwierdzono, że dziecko 
jest niepełnosprawne, Social Security Administration określi, czy dziecko 
kwalifikuje się do otrzymywania funduszy SSI. Jeśli dochód gospodarstwa 
domowego, w tym wynagrodzenia, zasiłki i inne świadczenia publiczne, jest 
wystarczająco niski, Social Security Administration może stwierdzić, że Twoje 
dziecko kwalifikuje się do zasiłku. Najwyżej otrzymasz różnicę między kwotą 
zasiłku a pełnym zasiłkiem SSI. Aby dowiedzieć się, czy się kwalifikujesz, 
musisz skorzystać z powyższego procesu składania wniosków.
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