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Premýšľate nad adopciou?
Aby ste si mohli adoptovať dieťa, musíte absolvovať aj prípravu s odborníkmi. Skúmať môžu aj
kvalitu Vášho manželstva.
Manželský pár nemôže mať vlastné deti, tak sa rozhodnú pre adopciu. Záujem majú o zdravé a čo
najmladšie dieťa. Čakajú naň niekoľko rokov. Aj takto by sa dal v skratke zhrnúť bežný priebeh
adopcie na Slovensku.
Bezdetnosť a neplodnosť zvyšujú počet žiadateľov o dieťa, no nájdu sa medzi nimi aj jednotlivci.
Pozreli sme sa na to, ako vyzerá proces adopcie na Slovensku, na čo by mali byť budúci rodičia
pripravení a aj na to, ako sa tento fenomén menil za posledné roky.
Nie každé dieťa z detského domova môže byť adoptované
Minulý rok bolo v detských domovoch dokopy 4747 detí. Z nich sa náhradná rodinná starostlivosť
hľadala 1516 deťom. Zvyšné deti žijú síce v detských domovoch, ale nemôžu byť v zozname na
adopciu. Ich rodiča sú s nimi stále v kontakte.
Na to, aby bolo dieťa ponúknuté na adopciu, musí biologický rodič vyjadriť súhlas s adopciou a
následne už na dieťa stráca nárok. Alebo súhlas nepodpíše, ale o dieťa nejaví záujem aspoň pol
roka. To, ako má záujem vyzerať presne, zákon nedefinuje. Podľa predsedu organizácie Návrat
Marka Roháčka, musí byť záujem primeraný k veku dieťaťa a situácii daného rodiča.
"Kedysi stačilo, aby rodič poslal dieťaťu pohľadnicu a bralo sa to ako záujem o dieťa. Dnes to už
nestačí. Rodič sa musí snažiť dieťa navštevovať, alebo ho brať domov aspoň na sviatky, či
telefonovať mu. Každý prípad musí posúdiť súd“, vysvetľuje Roháček.
Ak je dieťa právne voľné, nie sú už žiadne ďalšie prekážky, ktoré by mu bránili k umiestneniu do
adoptívnej rodiny. Adopcia teda nie je limitovaná ani vekom ani zdravotným stavom dieťaťa.
Vybrať si musia už len rodičia.
Najväčší záujem je už dlhodobo o zdravé, malé deti [..]. Žiadateľov je oveľa viac ako samotných
detí, takže sa celý proces adopcie môže natiahnuť na niekoľko rokov.
Na príprave skúmajú aj kvalitu manželstva
Zákon povoľuje adopciu páru alebo aj jednotlivcovi. Keď už sa pre tento krok rozhodnete, musíte
najprv odniesť na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny niekoľko papierov. Musíte
predložiť napríklad doklad o svojej bytovej a finančnej situácii či potvrdenie od lekára, že ste v
dobrom zdravotnom stave. Následne sa musíte prihlásiť na prípravu, ktorú na Slovensku robia
úrady práce sociálnych vecí a rodiny [...]. Na nej sa žiadatelia stretávajú so psychológmi,
sociálnymi pracovníkmi aj v skupinách s ďalšími náhradnými rodičmi. Ide skôr o overenie
osobnostných predpokladov žiadateľov.
„Súčasťou je aj overenie stability ich vzťahu. Napríklad sa zisťuje, či rozpory v manželstve nie sú
riešené práve adopciou. V podstate ide o to, aby dieťa bolo umiestnené do vhodnej stabilnej
rodiny. [...].
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