
Daj swojemu dziecku szansę.

Historia Kelli
Mam na imię Kelli. Zaszłam w ciążę 
w pierwszej klasie liceum. Byłam tak 
przerażona, że nie powiedziałam o niej ani 
mojej rodzinie ani znajomym. Obawiałam 
się odrzucenia i tego, że inni będą na mnie 
źli, gdy odkryją prawdę. Myliłam się.

Dziecko urodziłam sama. Ponieważ nadal 
za bardzo bałam się porozmawiać o tym z 
kimkolwiek i poprosić o pomoc, popełniłam 
okropny błąd, którego już nigdy nie cofnę. 
Zostawiłam  moje dziecko na ganku u 
sąsiada, gdzie zmarło. Moje życie już 
nigdy nie będzie takie same. Nie chcę, aby 
to samo przydarzyło się Tobie i Twojemu 
dziecku.

Proszę, jeśli jesteś w ciąży, porozmawiaj 
o tym z którymś ze swoich rodziców, 
nauczycielem, rodzicami twoich 
znajomych lub innym dorosłym, któremu 
ufasz. Wiem, że rozmowa o ciąży nie 
należy do łatwych, ale są ludzie, którzy 
mogą Ci pomóc.

Jeśli nie możesz zatrzymać dziecka, daj 
mu szansę dorosnąć. Prawo w stanie 
Illinois pozwala zostawić dziecko w 
wieku do 30 dni na posterunku policji, 
w straży pożarnej, szpitalu czy ośrodku 
pomocy doraźnej. Twoje dziecko zostanie 
przebadane i otrzyma opiekę medyczną, 
a później trafi do kochającej rodziny 
adopcyjnej.
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Aby uzyskać informacje poufne 
lub pomoc zadzwoń pod numer:

1-888-510-2229 (bezpłatny)
lub wejdź na stronę Save Abandoned 

Babies Foundation:
www.SaveAbandonedBabies.org

Informacje o adopcji uzyskasz 
kontaktując się z:

Illinois Adoption Registry
(Urząd Adopcyjny Stanu Illinois)

Bezpłatny numer • 1-877-323-5299 
http://dph.illinois.gov/adoption/brochure.pdf

Jak możesz pomóc
• Przeprowadź akcję edukacyjną w ramach 

szkolnej działalności na rzecz społeczności 
lokalnej.

•  Spróbuj przekonać organizację, szkołę lub 
klub, do których należysz, by coś napisały o 
tych przepisach.

•  Przepisy te powinny zostać omówione na 
zajęciach z wiedzy o zdrowiu. Sprawdź czy 
Twoja szkoła się do tego stosuje.

•  Sprawdź, czy na posterunku policji, w straży 
pożarnej czy szpitalu wystawiono wymagany 
znak Save Haven (Bezpieczne Schronienie).

•  Wiesz jak pomóc? Chcesz zostać 
wolontariuszem? Napisz do nas na adres: 
Contact info@SaveAbandonedBabies.org.

•  Po przeczytaniu tej broszury, przekaż ją dalej.

Powiedz o tym znajomym. Opowiadaj o tym. 
Możesz uratować komuś życie.

Bez wstydu.
Bez winy. 

Bez nazwisk.

W Stanie Illinois 
znajdziesz 
bezpieczne miejsce 
dla swojego 
noworodka.

SaveAbandonedBabies.org

http://dph.illinois.gov/adoption/brochure.pdf


Nikt nie wiedział, że jesteś w ciąży.
Nikt nie wie o Twoim dziecku.
Nie możesz zaopiekować się 

Twoim dzieckiem. Co zrobisz?

Niechciana ciąża może być traumatycznym 
przeżyciem. Często przytłacza Cię poczucie 
izolacji, strachu lub wstydu, które może 
doprowadzić do irracjonalnych myśli lub 
czynów, takich jak porzucenie dziecka w 
niebezpiecznym miejscu. 
Co roku w stanie Illinois słyszymy o 
niepokojących porzuceniach dzieci na 
śmietnikach i w innych niebezpiecznych 
miejscach. Zgodnie z Illinois Abandoned 
Newborn Infant Protection Act (Ustawa o 
ochronie porzuconych noworodków w Stanie 
Illinois), noworodki w wieku do 30 dni można 
pozostawić w bezpiecznym schronieniu 
(safe haven). Bez jakichkolwiek pytań. Nie 
musisz podawać swojego nazwiska. Nikt nie 
wezwie policji. Twoje dziecko otrzyma opiekę 
medyczną i zostanie adoptowane.
Link do całego dokumentu znajduje się na 
stronie www.DCFS.illinois.gov. Naciśnij na Safe 
Kids, a następnie na Baby Safe Haven Law 
Information.

Gdzie znajdują się 
bezpieczne schronienia?
W Stanie Illinois bezpieczne schronienia 
można znaleźć:

• na posterunkach straży 
pożarnej z załogą

•  na posterunkach policji z 
załogą

•  w szpitalach
• w ośrodkach pomocy 

doraźnej

Bezpieczne schronienia łatwo rozpoznać po 
tym znaku.

Jaka jest rola przepisów?
Przepisy mają dać alternatywę rodzicom 
noworodków zrzeczenia się dzieci na rzecz 
pracowników bezpiecznych schronień, 
a zarazem zachowania anonimowości i 
uniknięcia odpowiedzialności cywilnej i karnej. 
Utworzenie tradycyjnego planu adopcji we 
współpracy z prywatną lub publiczną agencją 
adopcyjną lub decyzja o zostaniu rodzicem 
dziecka jest lepszym planem rodzicielskim 
niż porzucenie lub zrzeczenie się noworodka. 
Celem tych przepisów jest zmniejszenie ryzyka 
wyrządzenia krzywdy dziecku przez rodzica, 
który może być narażony na nadmierny stres.

Co się dzieje w bezpiecznym 
schronieniu?
Noworodki można przekazać pracownikom 
szpitala, ośrodków pomocy doraźnej, 
posterunków straży pożarnej z załogą i 
posterunków policji z załogą. Pracownicy 
straży pożarnej, posterunków policji i ośrodków 
pomocy doraźnej przetransportują noworodka 
do najbliższego szpitala.

Pracownicy szpitala przeprowadzą badanie 
medyczne noworodka i zapewnią potrzebną 
opiekę medyczną. Szpital otrzyma tymczasowe 
prawo do opieki nad noworodkiem, zanim 
zostanie on przekazany agencji adopcyjnej.

Na życzenie można wypełnić formularz 
o zdrowiu noworodka, który pomoże 
pracownikom służby zdrowia w opiece 
nad dzieckiem. Formularz można wypełnić w 
bezpiecznym schronieniu lub zabrać  

ze sobą do domu i wysłać pocztą.  
Możesz również pobrać te formularze ze 
strony www.saveabandonedbabies.org lub 
www.DCFS.illinois.gov. Naciśnij na Safe 
Kids, a następnie na Baby Safe Haven Law 
Information.Wszystkie podane przez Ciebie 
informacje są poufne. Nie musisz podawać 
imienia i nazwiska.

Prawa rodzicielskie
Zakładamy, że zostawiając noworodka w 
bezpiecznym schronieniu, rodzic dziecka 
zrzeka się praw rodzicielskich do noworodka.

Pomyśl o adopcji
Każdemu dziecku należy się bezpieczny, 
kochający i stały dom. Możesz mu w tym 
pomóc tworząc plan adopcyjny nawet przed 
jego narodzeniem. Kilka publicznych i 
prywatnych instytucji w stanie Illinois 
świadczy usługi tym, którzy wybrali adopcję 
dla swojego dziecka. Pracownicy agencji 
przeprowadzą szczegółowy wywiad i 
sprawdzą historię potencjalnych rodziców 
adopcyjnych, przekonując się tym samym, 
że: 
•  nie mają przeszłości kryminalnej lub nie 

wykorzystywali dzieci seksualnie
•  mają w domu przestrzeń potrzebną 

dziecku 
•  są w stanie utrzymywać dziecko 

finansowo
•  mogą dać mu kochający i bezpieczny 

dom

Informacje na temat adopcji można uzyskać 
dzwoniąc do Illinois Adoption Registry 
(Urzędu Adopcyjnego Stanu Illinois): 1-877-
323-5299 (bezpłatny w Illinois) lub na stronie 
http://dph.illinois.gov/adoption/brochure.pdf
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