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Jeśli któraś z Twoich znajomych jest w ciąży i nie wie, 
co zrobić albo sama spodziewasz się dziecka, którego 
nie jesteś w stanie zatrzymać, nie wpadaj w panikę. 
Pomoc jest w zasięgu ręki.

Niechciana ciąża może być traumatycznym 
przeżyciem. Często przytłacza Cię poczucie izolacji, 
strachu lub wstydu, które może doprowadzić do ir-
racjonalnych myśli lub czynów, takich jak porzucenie 
dziecka w niebezpiecznym miejscu.

Gdzie znajdziesz bezpieczne schronienia 
(Safe Havens)?

W Stanie Illinois specjalne bezpieczne miejsca dla 
noworodków znajdują się:
•  na posterunkach straży pożarnej z załogą
•  na posterunkach policji z załogą
•  w szpitalach
• w ośrodkach pomocy doraźnej

Jaka jest rola przepisów?

Dzięki przepisom noworodki nie są porzucane 
w niebezpiecznym miejscu. Zgodnie z nimi nie 
można ścigać sądownie rodziców za porzucenie 
noworodka, jeśli nie wyrządzą krzywdy swojemu 
dziecku i przekażą go w ciągu 30 dni od narodzenia 
jednemu z pracowników bezpiecznego schronienia 
(Safe Haven). Dają one zdesperowanemu rodzicowi 
sensowną alternatywę.

Co się dzieje w bezpiecznym schronieniu?

Nowonarodzone dziecko można zostawić w każdym 
szpitalu, ośrodku pomocy doraźnej, na posterunku 
policji z załogą czy na posterunku straży pożarnej z 
załogą – nikt nie zada żadnych pytań. Dodatkowo 
każdy rodzic otrzyma komplet informacji. Dziecko 
zaś trafi  do szpitala, gdzie przeprowadzone zostanie 
badanie lekarskie, a później trafi do wcześniej 
sprawdzonej agencji adopcyjnej.

Prawa rodzicielskie

Rodzice biologiczni powinni zdawać sobie sprawę, 
że dobrowolnie zrzekają się praw rodzicielskich do 
noworodka, dzięki czemu można go bezpośrednio 
oddać do adopcji.
 

www.SaveAbandonedBabies.org
1/2010

Jeśli któraś z Twoich znajomych jest w ciąży i nie wie, 
co zrobić albo sama spodziewasz się dziecka, którego 
nie jesteś w stanie zatrzymać, nie wpadaj w panikę. 
Pomoc jest w zasięgu ręki.

Niechciana ciąża może być traumatycznym 
przeżyciem. Często przytłacza Cię poczucie izolacji, 
strachu lub wstydu, które może doprowadzić do ir-
racjonalnych myśli lub czynów, takich jak porzucenie 
dziecka w niebezpiecznym miejscu.

Gdzie znajdziesz bezpieczne schronienia 
(Safe Havens)?

W Stanie Illinois specjalne bezpieczne miejsca dla 
noworodków znajdują się:
•  na posterunkach straży pożarnej z załogą
•  na posterunkach policji z załogą
•  w szpitalach
• w ośrodkach pomocy doraźnej

Jaka jest rola przepisów?

Dzięki przepisom noworodki nie są porzucane 
w niebezpiecznym miejscu. Zgodnie z nimi nie 
można ścigać sądownie rodziców za porzucenie 
noworodka, jeśli nie wyrządzą krzywdy swojemu 
dziecku i przekażą go w ciągu 30 dni od narodzenia 
jednemu z pracowników bezpiecznego schronienia 
(Safe Haven). Dają one zdesperowanemu rodzicowi 
sensowną alternatywę.

Co się dzieje w bezpiecznym schronieniu?

Nowonarodzone dziecko można zostawić w każdym 
szpitalu, ośrodku pomocy doraźnej, na posterunku 
policji z załogą czy na posterunku straży pożarnej z 
załogą – nikt nie zada żadnych pytań. Dodatkowo 
każdy rodzic otrzyma komplet informacji. Dziecko 
zaś trafi  do szpitala, gdzie przeprowadzone zostanie 
badanie lekarskie, a później trafi do wcześniej 
sprawdzonej agencji adopcyjnej.

Prawa rodzicielskie

Rodzice biologiczni powinni zdawać sobie sprawę, 
że dobrowolnie zrzekają się praw rodzicielskich do 
noworodka, dzięki czemu można go bezpośrednio 
oddać do adopcji.
 

www.SaveAbandonedBabies.org
1/2010

Jeśli któraś z Twoich znajomych jest w ciąży i nie wie, 
co zrobić albo sama spodziewasz się dziecka, którego 
nie jesteś w stanie zatrzymać, nie wpadaj w panikę. 
Pomoc jest w zasięgu ręki.

Niechciana ciąża może być traumatycznym 
przeżyciem. Często przytłacza Cię poczucie izolacji, 
strachu lub wstydu, które może doprowadzić do ir-
racjonalnych myśli lub czynów, takich jak porzucenie 
dziecka w niebezpiecznym miejscu.

Gdzie znajdziesz bezpieczne schronienia 
(Safe Havens)?

W Stanie Illinois specjalne bezpieczne miejsca dla 
noworodków znajdują się:
•  na posterunkach straży pożarnej z załogą
•  na posterunkach policji z załogą
•  w szpitalach
• w ośrodkach pomocy doraźnej

Jaka jest rola przepisów?

Dzięki przepisom noworodki nie są porzucane 
w niebezpiecznym miejscu. Zgodnie z nimi nie 
można ścigać sądownie rodziców za porzucenie 
noworodka, jeśli nie wyrządzą krzywdy swojemu 
dziecku i przekażą go w ciągu 30 dni od narodzenia 
jednemu z pracowników bezpiecznego schronienia 
(Safe Haven). Dają one zdesperowanemu rodzicowi 
sensowną alternatywę.

Co się dzieje w bezpiecznym schronieniu?

Nowonarodzone dziecko można zostawić w każdym 
szpitalu, ośrodku pomocy doraźnej, na posterunku 
policji z załogą czy na posterunku straży pożarnej z 
załogą – nikt nie zada żadnych pytań. Dodatkowo 
każdy rodzic otrzyma komplet informacji. Dziecko 
zaś trafi  do szpitala, gdzie przeprowadzone zostanie 
badanie lekarskie, a później trafi do wcześniej 
sprawdzonej agencji adopcyjnej.

Prawa rodzicielskie

Rodzice biologiczni powinni zdawać sobie sprawę, 
że dobrowolnie zrzekają się praw rodzicielskich do 
noworodka, dzięki czemu można go bezpośrednio 
oddać do adopcji.
 

www.SaveAbandonedBabies.org
1/2010


