
Piotr (8 lat) 
Chłopiec w wieku niecałych 6 lat został umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej,  
gdzie spędził  14 m-cy, od marca 2022 r. przebywa w Rodzinnym Domu Dziecka. Piotr został 
umieszczony w pieczy w wyniku interwencji służb socjalnych z powodu sprawowania 
niewłaściwej opieki przez matkę. Matka spożywała nadmiernie alkohol, często zmieniała 
partnerów, wikłała się w związki z towarzystwem o ujemnej opinii społecznej. Dziecko było 
zaniedbywane zarówno w zakresie opieki, jak i stymulacji rozwojowej, pozostawało samo w 
domu przed TV. Rodzice biologiczni nie utrzymują żadnych kontaktów z dzieckiem. Nikt inny z 
rodziny Piotra nie wykazuje zainteresowania dzieckiem. Nikt nigdy go nie odwiedzał.  
 Rozwój fizyczny Piotra jest adekwatny do wieku metrykalnego. Chłopiec jest 
słabosłyszący, ma zdiagnozowany niedosłuch przewodzeniowy ucha prawego. Nie jest 
aparatowany. Stwierdzono, że sprawność intelektualna dziecka plasuje się na poziomie 
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Zaliczony jest w poczet osób 
niepełnosprawnych ze względu na całościowe zaburzenie rozwoju. Niepełnosprawność 
dziecka datuje się od wczesnego dzieciństwa. Mowa chłopca rozwijała się z dużym 
opóźnieniem. 
 Ważny wydaje się fakt, iż chłopiec od 3-ciego roku życia był diagnozowany i objęty 
wspomaganiem rozwoju – z pominięciem diagnostyki medycznej, nie dostrzeżono wady 
słuchu. Dopiero w czerwcu 2022 r. opiekunka zastępcza odbyła z chłopcem wizytę w poradni 
otolaryngologicznej – został zdiagnozowany problem ze słuchem. Prawdopodobnym wydaje 
się, że opóźnienia poszczególnych funkcji poznawczych u chłopca wynikają bezpośrednio ze 
znacznych zaniedbań wychowawczych z domu rodzinnego, zaburzenia poczucia 
bezpieczeństwa, nieprawidłowo nawiązanej więzi z matką biologiczną, jak również  
z problemów ze słuchem, które nie były brane pod uwagę podczas wcześniejszych ocen 
rozwoju/diagnoz dziecka.    
 
 Piotr obecnie uczęszcza do I klasy szkoły podstawowej, jest w klasie integracyjnej.  
W klasie ma nauczyciela wspomagającego. W opinii nauczycielki zrobił w ostatnim czasie 
ogromne postępy.  
 Piotr jest pogodnym, spontanicznym chłopcem. Właściwie zwraca się do innych, 
przestrzega norm przyjętych w grupie, podporządkowuje się poleceniom dorosłych. Dba o 
czystość  i estetykę wokół siebie, szanuje własność osobistą i społeczną. Nawiązuje pozytywne 
relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Piotr jest samodzielny, pomocny, pracowity.  
 
Ten wrażliwy i empatyczny chłopiec potrzebuje rodziców, którzy będą go wspierać w rozwoju 
własnego potencjału, razem z nim będą odkrywać i uczyć się świata przyrody, którą Piotrek 
tak bardzo lubi: wędrówki po lesie, zbieranie grzybów i wiele innych aktywności.  
Ten chłopiec pragnie bliskości, akceptacji i miłości, którą mogą mu zapewnić jego wymarzeni 
rodzice.  
 

 

 

Telefon do pracownika Ośrodka Adopcyjnego prowadzącego sprawę dziecka: 

Tamara Rusińska, Julia Smolińska – 71/ 782 38 86 bądź 570 100 249. 

 


