Otwock, dnia 7 listopada 2011 r.

REFERECJE
DLA PAI KATARZYY TRYISZEWSKIEJ
Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy przy Fundacji
Dziecko – Adopcja – Rodzina z siedzibą w Otwocku, zarejestrowanej
w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem 0000343749
(wpisanego do rejestru ośrodków adopcyjno – opiekuńczych
województwa mazowieckiego pod poz. nr 16), współpracuje
z adwokatem Katarzyną Tryniszewską od początku powstania
Fundacji tj. od grudnia 2009 r. W sierpniu 2010 r. przy Fundacji został
powołany Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.
W ramach współpracy adw. Katarzyna Tryniszewska zajmuje
się nie tylko obsługą prawną Fundacji. Przede wszystkim Pani
Mecenas realizuje od strony prawnej działania podejmowane przez
Fundację w zakresie ogólnie rozumianej pomocy społecznej, ze
szczególnym uwzględnieniem procedury adopcyjnej i zastępczej.
W związku z powyższym brała ona udział w pracach Sejmowej
Podkomisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrywania rządowego projektu
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach
tego działania przygotowywała opinie prawne oraz propozycje zmian
w projektowanych regulacjach.
Na stałe Pani Mecenas prowadzi szkolenia dla kandydatów do
przysposobienia dziecka, prezentując nie tylko tematykę przepisów
procedury adopcyjnej, ale również prawa rodzinnego i innych
pozostających w związku z tym dziedzin prawa. Po zakończeniu prac
nad ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
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przeprowadziła szkolenia z całości tematyki nowej ustawy dla pracowników
i współpracowników naszego Ośrodka. Zagadnienia obejmowały nie tylko tematykę
postępowania adopcyjnego, ale również funkcjonowania rodzin zastępczych oraz
rodzinnych domów dziecka. W pracy ośrodka adopcyjnego niezbędna jest również
znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak również
organizacji wspierania rodziny na poziomie gminy, w szczególności instytucji asystenta
rodziny. Poruszone zostały również kwestie zmiany w prawie rodzinnym. Omówiona
została również instytucja organizatora oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W
związku z tym, iż wśród naszych współpracowników są również pracownicy placówek
opiekuńczo – wychowawczych konieczne było poruszenie zagadnienia pomocy osobom
usamodzielnianym.
Katarzyna Tryniszewska jest osobą niezwykle kontaktową. Dysponuje przy tym
nieocenioną wiedzą z zakresu tematyki pomocy społecznej. Działalność ośrodka
adopcyjno – opiekuńczego wymaga bowiem szeroko zakrojonej współpracy z sądami
rodzinnymi, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi
domami dziecka, Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Obywatelskim oraz
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Udział w pracach legislacyjnych nad nową
ustawą pozwala zarekomendować Katarzynę Tryniszewską jako specjalistę w dziedzinie
pomocy społecznej, korzystającego z wiedzy nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim
praktycznej,

pozwalającej

na

zaprezentowanie

nowej

regulacji

ustawowej

z uwzględnieniem obecnie funkcjonującego systemu pomocy społecznej.
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