
Til statlige organer og adopsjonsformidlere i mottagerlandene. 
 

Med henblikk på å fremme plassering av barn med spesielle omsorgsbehov, og for å garantere 

at de grunnleggende behovene til foreldreløse og forlatte med helseanmerkninger blir 

ivaretatt, har CCAA bestemt at man vil akseptere søknader fra enslige kvinnelige søkere ut fra 

de regler som er angitt i dette skriv, med virkning fra 15. mars 2011. 

 

I.  Enslige kvinner kan aksepteres for barn som er underlagt CCAAs program for barn med 

spesielle behov. Nevnte søkere kan kun adoptere ett spesielt barn på et gitt tidspunkt, men kan 

søke på nytt etter 1 år.  

 

II.  En enslig søker må ha fylt 30 år, men være under 50 år. Søkere over 50 år kan godkjennes 

hvis aldersforskjellen til barnet blir under 45 år.  

 

III.  Søkeren skal fremlegge erklæring om sivilstatus. Ugift søker skal fremlegge erklæring 

om at hun er enslig og ikke lesbisk; skilt søker skal fremlegge skilsmissebevilling, mens en 

enke må fremlegge ektefellens dødsattest. 

 

IV.  Søkeren skal være fysisk og psykisk frisk, i samsvar med CCAAs helseanvisninger. 

Søkeren skal være lovlydig og ha rent rulleblad.  

 

V.  Familieenhetens årlige inntekt må overskride 10.000 USD pr familiemedlem, medregnet  

barnet som skal adopteres, og nettoformuen må overstige 100.000 USD. Søkeren må ha en 

tilfredsstillende forsikring, som kan dekke barnets medisinske kostnader. 

 

VI.  Søkeren må ha erfaring fra omsorg for barn, eller ha et relevant yrke, som lege, 

sykepleier, lærer, barnepsykolog. Det er en fordel om søkeren også har erfaring med omsorg 

for barn med spesielle behov.  

 

VII.  Antall barn under 18 år i søkerens familie kan ikke overskride 2, og den yngste må være 

minst 6 år.  

 

VIII.  Søkeren må være godt forberedt på å adoptere et spesielt barn. Ansvarlig sosialkurator 

som vurderer søkeren skal undersøke: 

 

1. Adopsjonsmotiv. Beslutningen om å adoptere et spesielt barn skal være godt 

gjennomtenkt. Søkeren må være i stand til å gi omsorg til et barn med spesielle 

omsorgsbehov og være ansvarlig for barnets velferd.  

2. Årsaken til at søkeren er enslig, og hennes holdninger til ekteskap. Søkeren må 

indikere villighet til å engasjere menn som kan fungere som mannlige rollemodeller 

for adoptivbarnet, og invitere mannlige gjester til familiesammenkomster. 

3. Søkeren må ha tatt adopsjonsforberedende kurs, og ha erhvervet kunnskap omkring 

adopsjon av barn med spesielle behov, slik at hun får en god innsikt i disse barnas 

fysiske og psykologiske behov. 

4. At de har en klar plan for sin omsorg for og rehabilitering av barnet. Søkeren skal 

inneha de personlige og sosiale egenskapene som trengs for å ha omsorg for et spesielt 

barn, og de må ha et godt nettverk av slektninger og venner som kan tre støttende til 

når det er behov for det. 



5. Ha andre egenskaper som gjør dem egnet til å ha omsorg for barn med spesielle 

omsorgsbehov.  

 IX.  Verger utpekt av søkeren skal skriftlig samtykke i at de påtar seg denne rollen. 

IX.  
X.  Hvis søkeren har et stabilt forhold til og lever sammen med enn mannlig partner, skal 

regelverket for par som søker om adopsjon anvendes. 

 

       China Center of Adoption Affairs 

        11. mars 2011 

 


