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Słowo wstępne

Lata dziecięce są górami, z których rzeka życia
bierze swój początek, rozpęd i kierunek.
Janusz Korczak

Jest w życiu praca, powołanie, misja – wszystko to daje poczucie olbrzymiej satysfakcji i egzystencjalnego spełnienia. Dla nich jesteś w stanie znieść
bardzo wiele. Jesteś przekonany, że twój wybór ma olbrzymie znaczenie,
zmienia świat i daje poczucie sensu życia. Wielokrotnie wraz z małżonką
doznawaliśmy tego odczucia, wychowując w Rodzinnym Domu Dziecka powierzone nam przez sąd dzieci. Uczestniczyliśmy w przemianie Kopciuszka
w królewnę – i nie była to bajka. My tylko z żoną i pozostałymi dziećmi stworzyliśmy dla nich zwyczajną rodzinę, stabilne środowisko rozwoju. Stopniowo
zbudowaliśmy poczucie bezpieczeństwa przez zwykły plan dnia, w którym
był czas na sen, posiłki, naukę, rozwój zainteresowań, zabawę i bliskość.
Kolejne święta, uroczystości rodzinne, urodziny, komunie, wesela, wspólna
praca i wspólny wypoczynek zbudowały w dziecku obraz Dobrej Rodziny,
dającej siłę, poczucie przynależności, bezpieczeństwo i fundament, na którym
może ono mocno stać. Jesteśmy przekonani, że miejsce każdego dziecka jest
w rodzinie. To jest coś, czego wspólnym wysiłkiem musimy dokonać. Po to
założyliśmy Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”, w ramach
którego podejmujemy różne formy działalności na rzecz rodzin zastępczych.
Jedną z nich jest realizacja projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim”, którego efektem jest niniejsza
książka.
Dziękujemy bardzo za współpracę dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wraz ze współpracownikami. W szczególności
podziękowania należą się dr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas oraz dr Justynie
Tomczyk za olbrzymi wysiłek naukowy i partnerską relację. To wielki zaszczyt dla naszego Stowarzyszenia, organizacji pozarządowej, która stała się
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partnerem Uniwersytetu Opolskiego w realizacji projektu pn. „Partnerstwo
na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2014–2020.
Joanna i Gerard Wilczek

Wprowadzenie

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest poświęcona grupom
wsparcia – rozumianym jako formacje lub agendy pomocowe przeznaczone
dla rodziców zastępczych i przez nich współtworzone. Powołanie takich grup
ma fundamentalne znaczenie w procesie kształtowania misji rodzicielskiej
oraz podnoszenia standardów i jakości pieczy zastępczej. Wpływa także na
dobrostan psychiczny, emocjonalny i duchowy ich członków, którzy oferują
sobie wzajemną pomoc, zrozumienie, empatyczny dialog, wymianę informacji, możliwość rozwoju osobistego.
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w ramach projektu
pn. „Partnerstwo na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim” postanowiło wypracować modele i strategie zakładania i prowadzenia
grup wsparcia, adekwatne do potrzeb i wymagań rodziców zastępczych oraz
ich dzieci. W składzie zespołu roboczego znaleźli się specjaliści, którzy profesjonalnie zajmują się wspieraniem rodzin, pracownicy naukowi badający tę
problematykę, przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz
członkowie rodzin zastępczych mający wieloletnie doświadczenie w procesie
opiekuńczo-wychowawczym. Partnerami projektu były Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz Uniwersytet Opolski. Zaangażowane w projekt były także organizacje pozarządowe: Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” z Opola, Fundacja „Przystanek Rodzina” z Wrocławia oraz Opolskie
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
W podejmowanej przez nas dyskusji łączą się dwie kluczowe perspektywy
poznawcze: teoretyczna i praktyczna – a więc formalny wywód oraz nieformalna refleksja. Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny i może być
użyteczna jako punkt odniesienia nie tylko w opracowaniach naukowych,
lecz także w praktyce życia codziennego. Niniejsze studium jest pokłosiem
spotkań, dyskusji i intensywnych prac koncepcyjnych prowadzonych przez
dwa niezależne zespoły eksperckie. Zespoły te współtworzyli:
Danuta Hryniewicz – pedagog, psycholog, doświadczony trener prowadzący grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, wcześniej dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.
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Marzena Nikel – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kędzierzynie-Koźlu, pracownik socjalny, pedagog, wcześniej uczestniczka
grupy roboczej, która wypracowała standardy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej.
Justyna Tomczyk – doktor socjologii, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; w kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się współczesna rodzina (w tym rodzicielstwo
zastępcze).
Patrycja Kaszubska-Dziergas – doktor nauk społecznych w dyscyplinie
pedagogika, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi badania naukowe nad rodzicielstwem zastępczym.
Adam Grzegorczyk – psycholog, certyfikowany trener biznesu i organizacji
pozarządowych; pracuje w Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, wspiera rodziców
zastępczych.
Joanna Wilczek – mama zastępcza z 19-letnim doświadczeniem; prowadzi
grupę wsparcia dla rodziców.
Joanna Wojtyczka – mama zastępcza, księgowa; wychowuje dzieci z niepełnosprawnością.
Marek Doleżałek – ojciec zastępczy, wychowawca w Rodzinnym Domu
Dziecka, opiekujący się dziećmi z niepełnosprawnością, także z niedostosowaniem społecznym.
Gerard Wilczek – pedagog, prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych
„Dobra Rodzina”, inicjator i pomysłodawca projektu.
Sabina Reszka – nauczycielka w szkole podstawowej z 30-letnim stażem
i doświadczeniem wychowawczym, od trzech lat rodzic zastępczy.
Małgorzata Sawicka – fundatorka, współzałożycielka oraz prezes Fundacji „Przystanek Rodzina”; wspiera rodziny zastępcze w bezpośredni sposób;
uważa, że najważniejszym czynnikiem w rozwoju dzieci będących w pieczy
zastępczej jest ich najbliższe otoczenie – zapewniające im możliwość indywidualnego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego.
Witold Domaradzki – rodzic zastępczy z 14-letnim doświadczeniem, wraz
z małżonką prowadzi Rodzinny Dom Dziecka.
Jędrzej Michalak – rodzic zastępczy z 15-letnim doświadczeniem, wraz
z małżonką prowadzi Rodzinny Dom Dziecka.
Moderatorem grupy I był Tomasz Kosmala – wiceprezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, trener z wieloletnim doświadczeniem.
Moderatorem grupy II była Alicja Gawinek – prezes Opolskiego Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
12

Należy podkreślić, że do publikacji zostały włączone dodatkowe, bardzo
cenne artykuły naukowe, które bezpośrednio korespondują z tematyką książki. Swoje publikacje zamieścili:
Edward Nycz – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego,
socjolog oraz pedagog, który specjalizuje się m.in. w pedagogice społecznej,
socjologii wychowania i animacji społeczno-kulturalnej.
Magdalena Giercarz-Borkowska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Opolskiego; prowadzi zaawansowane badania naukowe dotyczące edukacji
domowej, rozwoju dziecka zdolnego, wolności w edukacji.
Elwira Balcer – doktor pedagogiki, nauczyciel akademicki w Kolegium Jagiellońskim, Toruńska Szkoła Wyższa, animator kultury, katechetka, siostra,
członkini Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.
Książka została podzielona na dwie dopełniające się części tematyczne: Teoretyczno-metodyczne podstawy tworzenia i funkcjonowania grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz Edukacja, animacja społeczna i współpraca środowiskowa na rzecz tworzenia i funkcjonowania grup wsparcia dla
rodziców zastępczych. Podział ten wynika z zakresu problemowego, który był
realizowany przez oba zespoły eksperckie. Na strukturę całości opracowania
składają się: wprowadzenie, dwanaście rozdziałów teoretycznych, rekomendacje i wnioski, ustęp zawierający opis działalności Stowarzyszenia Rodzin
Zastępczych „Dobra Rodzina”, zakończenie, zestawienie bibliograficzne literatury dotyczącej rodzicielstwa zastępczego oraz wykaz ważniejszych ogólnopolskich instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających na
rzecz rodzin zastępczych.
Rozdział pierwszy stanowi konceptualizację pojęcia grupy wsparcia ze
szczególnym uwzględnieniem jej roli, typów, reguł funkcjonowania, a także profitów wynikających z przynależności do takiej grupy (m.in. poczucie
wspólnotowości, doskonalenie kompetencji edukacyjnych i wychowawczych,
wzrost samooceny i empatii, lepsze rozumienie siebie). W rozdziale drugim
zaprezentowano teoretyczne modele oraz ogólne schematy grup wsparcia,
które – w odpowiednich warunkach psychospołecznych – mogą i powinny
znaleźć praktyczne zastosowanie. Natomiast w rozdziale trzecim autorka
opisuje wieloetapowy cykl prowadzenia grup wsparcia, wyraźnie eksponując
fazy procesu grupowego, role i zadania osoby prowadzącej, znaczenie sytuacji
konfliktowych w konsolidowaniu grupy. Rozdział czwarty przedstawia korzyści dla dziecka wynikłe z udziału rodziców w grupach wsparcia, obejmujące
siłę więzi, sposoby adaptacji do nowych warunków bytowych, sieci relacji
z poszczególnymi członkami rodziny. W rozdziale piątym zaprezentowano
metodykę autoformacji rodzica zastępczego – rozumianej jako ustawiczna
praca nad samym sobą oparta na samopoznaniu, samoświadomości, we		
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wnętrznej integracji, odpowiedzialności, sile, autopsychoterapii. Podczas
autoformacji rodzic jest równocześnie wychowawcą oraz wychowankiem,
podmiotem wychowującym i wychowywanym, dzięki czemu nabywa szczególnych zdolności wychowawczych. Kolejny rozdział opiera się na tezie, że
w prawidłowym i skutecznym procesie socjalizacyjnym niezbędna jest idea
i instytucja autorytetu rodzicielskiego. Jego konstytutywna rola wynika
z faktu bycia pierwotnym wobec innych autorytetów, które pojawią się na
kolejnych etapach dorastania, w toku późniejszej czy ponownej socjalizacji (resocjalizacji). Rozdział siódmy jest poświęcony animacji kulturalnej
w rodzinie (ku rodzinie) omawianej w kontekście dynamiki przeobrażeń
cywilizacyjnych. Autor wskazuje, że problemy i kryzysy, które dotykają jednostki, rodziny i społeczeństwa, mogą zostać zażegnane za pośrednictwem
odpowiednich działań społeczno-pedagogicznych. Ich podmiotami oraz wykonawcami są animatorzy, wychowawcy, wolontariusze, rodzice zastępczy.
W rozdziale ósmym zaprezentowano wyniki prowadzonych wśród opiekunek
zastępczych badań narracyjnych, które ukazują wartość i możliwość praktykowania edukacji domowej w rodzinach sprawujących pieczę zastępczą.
Analizowana problematyka dotyczy następujących aspektów: godzenie homeschoolingu z pracą opiekunki, trudności w tworzeniu więzi, konflikt ról,
obciążenia psychiczne, poczucie niepewności, kontrola społeczna. Następny
rozdział stanowi zarys działań podejmowanych na rzecz organizowania i prowadzenia grup wsparcia w środowisku miejskim – na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. W kolejnym rozdziale
autor wymienia bariery, które blokują bądź uniemożliwiają zawiązywanie
i skuteczne funkcjonowanie grup wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem
braku chętnych do współtworzenia tych grup, niskiej frekwencji, słabego
dofinansowania ze strony instytucji zewnętrznych. Autor omawia również
sposoby oraz formy finansowania grup wsparcia w kontekście realizacji zadań publicznych. Rozdział jedenasty dotyczy zakresu wsparcia świadczonego
przez organizacje pozarządowe, zwłaszcza centra wolontariatu. W tej części
można także znaleźć odpowiedź na pytania: czym są rodziny zaprzyjaźnione, kto pełni tę funkcję, jakie potrzeby dziecka są wówczas zaspokajane, jak
zostać rodziną zaprzyjaźnioną. Zaakcentowana zostaje konieczność promowania rodzicielstwa zastępczego za pośrednictwem ogólnopolskich kampanii
czy akcji informacyjnych, które są ukierunkowane na zrozumienie oraz docenienie statusu i misji rodzin zastępczych. Dopełnieniem tego wątku staje
się ostatni rozdział, w którym autorka wskazuje, jak efektywnie wykorzystać
wizerunek znanych osób w promowaniu oraz afirmacji pieczy zastępczej.
Końcowy fragment książki jest poświęcony Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”, które w 2020 roku obchodzi dziesięciolecie istnienia
oraz działalności.
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Książka dotyczy ważnej i doniosłej tematyki, zwłaszcza w sytuacji niedostatecznej – wobec realnych potrzeb – liczby rodzin zastępczych w Polsce oraz
ograniczonych sieci wsparcia niezbędnych do ich powstawania i prawidłowego funkcjonowania. Dedykujemy tę publikację nie tylko członkom rodzin
zastępczych, lecz przede wszystkim naukowcom, publicystom, władzom lokalnym i państwowym odpowiedzialnym za politykę prorodzinną, przedstawicielom biznesu i III sektora, którzy mogą oferować pomoc w sprawowaniu,
wzmacnianiu czy poszerzaniu pieczy zastępczej.
Patrycja Kaszubska-Dziergas,
Justyna Tomczyk

Podziękowania

Publikacja jest efektem kilkumiesięcznych prac dwóch zespołów eksperc
kich. Zawiera elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz uwzględnia
wyjątkowe doświadczenie rodziców zastępczych, którzy zgłaszali potrzebę
uczestnictwa w grupie wsparcia. Grupie, która daje im zrozumienie, pomoc,
oparcie, równowagę, siłę.
Dziękujemy wszystkim specjalistom, którzy od wielu lat wspierają rodziny
zastępcze, za przyjęcie zaproszenia do pracy w zespole. W pierwszej kolejności podziękowania kierujemy do Pani Danuty Hryniewicz, która daje nam
– rodzinom zastępczym – odczuć, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie,
i podtrzymuje w nas przekonanie, że to, co robimy dla naszych dzieci, jest
bezcenne nie tylko dla nich, lecz także dla całego społeczeństwa. Dziękujemy
Pani Marzenie Nikel – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kędzierzynie-Koźlu. Jej obecność pomogła nam zachować równowagę pomiędzy oczekiwaniami rodziców i pracowników naukowych a rzeczywisto
ścią organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dziękujemy Pani Małgorzacie
Sawickiej z Fundacji „Przystanek Rodzina” za jej całkowite zaangażowanie
na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Fundacja, którą kieruje, jest dla
nas przykładem niestrudzonej pracy dla dobra dziecka, wymagającego opieki
rodziny zastępczej w sytuacji, w której biologiczni rodzice nie mogą, nie chcą
lub nie potrafią się nim zajmować. Serdeczne podziękowania kierujemy do
Pani Doktor Patrycji Kaszubskiej-Dziergas, bardzo mocno związanej z rodzinami zastępczymi. Jej badania naukowe przekonują nas, że rodzicielstwo
zastępcze jest podstawowym ogniwem systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej. Wyrazy podziękowania kierujemy do Pani Doktor Justyny Tomczyk za merytoryczny wkład, bez którego niniejsza praca nie miałaby tej szczególnej wartości. Dziękujemy Panu Adamowi Grzegorczykowi, psychologowi
Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, który doskonale wie, czego potrzebują rodziny
zastępcze, gdyż jest w stałym kontakcie z nimi. Dziękuję wspaniałym rodzicom zastępczym: Joannie Wojtyczce, Markowi Doleżałkowi, Joannie Wilczek, Sabinie Reszce, Jędrzejowi Michalakowi, Witoldowi Domaradzkiemu
za ofiarną pracę z dziećmi dającą ogromne doświadczenie, które wniosło do
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tej publikacji refleksję dotyczącą rzeczywistego zapotrzebowania środowiska
rodziców zastępczych.
Dziękujemy także moderatorom grup roboczych: Alicji Gawinek i Tomaszowi Kosmali, którzy nie pozwalali nam się zatrzymać, ciągle nas motywowali.
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które reprezentują,
od początku istnienia Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
skutecznie udziela jego członkom merytorycznego wsparcia.
Osobne podziękowania kierujemy do grona badaczy i naukowców, których artykuły zostały zamieszczone w tej książce, zasadniczo podnosząc jej
wartość – zatem za współpracę dziękujemy Panu Profesorowi Edwardowi
Nyczowi, Pani Doktor Magdalenie Giercarz-Borkowskiej oraz Pani Doktor
Elwirze Balcer.
Gerard Wilczek,
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych
„Dobra Rodzina”

Część I

Teoretyczno-metodyczne podstawy
tworzenia i funkcjonowania grup wsparcia
dla rodziców zastępczych

Rozdział 1

Grupy wsparcia: rola, rodzaje, profity
Joanna Wojtyczka, Joanna Wilczek
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”

Grupy wsparcia stanowią ważny element pomocy psychologicznej. Zrzeszają osoby skupione wokół wspólnego problemu lub kilku problemów powiązanych ze sobą. Dzięki tym grupom można uzyskać wsparcie wszelkiego rodzaju: emocjonalne, informacyjne, instrumentalne, rzeczowe, duchowe1. Wśród
omawianych form pomocy można wyróżnić formy profesjonalne, w tym terapeutyczne i samopomocowe. Profesjonalne grupy wsparcia prowadzone
są przez zawodowych psychologów lub terapeutów. Udział profesjonalistów
może być konieczny m.in. ze względu na potrzebę zapanowania nad wysokim
poziomem emocji, mogącym wywierać – w przypadku braku odpowiedniej
interwencji – destrukcyjny wpływ zarówno na grupę, jak i na uczestników.
Uczestnikami grup terapeutycznych są osoby wymagające leczenia, a celem
ich oddziaływań jest wywołanie głębokich zmian zachowania, usamodzielnienie się objętych wsparciem pacjentów. Grupy samopomocowe zrzeszają osoby
zdrowe psychicznie, ale znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W praktyce
spotykamy grupy otwarte – do których można dołączyć w każdej chwili – oraz
zamknięte, ze stałą liczbą uczestników.
Jak wspomniano wyżej, rodzajem nieformalnego wsparcia psychospołecznego jest samopomocowa grupa wsparcia (nazywana grupą wzajemnej
pomocy, grupą samopomocy). To forma działalności, w ramach której członkowie niebędący profesjonalistami w dziedzinie psychologii i psychoterapii,
połączeni wspólnym problemem, udzielają sobie nawzajem pomocy w celu
ułatwienia radzenia sobie z tym problemem. Jak podaje Barbara Dobrzańska1
H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia,
wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 19.
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-Socha, nawiązując do pracy L.H. Levy’ego, grupę taką można zdefiniować
jako „grupę równoprawnych uczestników spotykających się w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z własnymi problemami,
w udoskonalaniu swojego psychologicznego funkcjonowania i w zwiększaniu
skuteczności własnych działań; przy czym źródłem tej pomocy jest wzajemny
wysiłek, umiejętności i wiedza członków, często o podobnych kolejach losu
i doświadczeniach życiowych”2. Grupy samopomocowe realizują model pracy
tzw. wzajemnościowy3. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. Konkretne doświadczenia życiowe często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła
coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Świadomość istnienia innych ludzi znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej pozwala zobaczyć, że nie jest się wyobcowanym ze swoim
problemem. Poprzez swoją pracę członkowie nie dążą do osiągnięcia zysków
materialnych – ich celem jest zmiana osobistej sytuacji życiowej. Badania
naukowe wskazują, że kontakty z grupą wsparcia stanowią bardzo skuteczny
sposób zwalczania lęków i stresu4. Podczas spotkań grupowych, w atmosferze
szacunku i wzajemnej uwagi, zrozumienia i empatycznego słuchania, uczestnicy dzielą się swoimi troskami i obawami. Istotne jest dowiadywanie się, jak
inni radzą sobie z problemem, a także przyjmowanie i udzielanie użytecznych
informacji, dzielenie się wiedzą czy przeczytanymi lekturami.
Jedną z sytuacji życiowych generujących potrzebę wsparcia społecznego
jest sytuacja rodziny zastępczej, której ramy funkcjonowania regulują głównie zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej5. Rodzinę taką tworzą ludzie decydujący się zaopiekować dzieckiem, którego nie są
biologicznymi rodzicami, i wychowywać je. Mogą to być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna – niezamężna lub rozwiedziona.
Dzieci trafiające do rodzin zastępczych czasem są sierotami (sieroctwo naturalne oraz społeczne), ale najczęściej pochodzą z rodzin z problemami – ich
rodzice nadużywają alkoholu, znęcają się nad nimi, mają poważne problemy
finansowe albo zdrowotne, które uniemożliwiają im właściwe zaopiekowanie się potomstwem. Często ich władza rodzicielska jest ograniczona, ale
zazwyczaj, o ile sąd nie zadecyduje inaczej, mają oni prawo do kontaktu
2
B. Dobrzańska-Socha, Propozycja profesjonalnego prowadzenia grup wsparcia, „Nowiny
Psychologiczne” 1992, nr 2, s. 78.
3
J. Szczepkowski, Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Wydawnictwo
Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2017, s. 43.
4
S. Murgatroyd, Poradnictwo i pomoc, tłum. E. Turlejska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
2000, s. 193; Wsparcie społeczne…, s. 28.
5
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz.U. 2011,
nr 149, poz. 887 z późn. zm.].
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z dzieckiem mieszkającym w rodzinie zastępczej. Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinnoprawnej pomiędzy opiekunami a wychowankiem (w przeciwieństwie do adopcji). Dziecko przyjęte
do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki
i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia (ani opiekunów
wobec dziecka, ani dziecka wobec opiekunów). Stan cywilny wychowanka nie
ulega zmianie, nie przyjmuje on nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza
nie przyjmuje nad nim pełni władzy rodzicielskiej6. W rodzinach takich, ze
względu na pochodzenie dzieci z przeróżnych – najczęściej patologicznych
– środowisk, można napotkać szereg trudności wychowawczych, z jakimi
muszą się zmagać rodzice zastępczy. Przykładowo można wymienić: chorobę sierocą, alkoholowy zespół płodowy (FAS), chłód emocjonalny, agresję
(w tym autoagresję), brak umiejętności społecznych, fobie, kłamstwa, uzależnienia, podatność na złe wpływy, braki edukacyjne i wiele innych7. Jednak
problemy wychowawcze to tylko część trudności. Inne wyzwania stojące
przed rodzinami zastępczymi to:
–– problemy związane z sytuacją prawną dziecka; bardzo często sytuacja
prawna dziecka pozostaje bez rozstrzygnięcia, mimo że nie ustają problemy, z powodu których sąd postanowił umieścić dziecko w pieczy zastępczej,
a rodzina biologiczna nie rokuje nadziei na zmianę; ten przedłużający się
stan zawieszenia, niepewności, który trwa latami, jest szczególnie uciążliwy
dla dziecka; w tej sytuacji wychowanie bez stałego, bezpiecznego środowiska
jest szczególnie utrudnione – pojawiają się konflikty na tle przynależności,
lojalności i poczucia bezpieczeństwa;
–– problemy związane z sytuacją prawną rodziców zastępczych, warunkami ich pracy oraz organizacją opieki nad dziećmi; zwykłe decyzje o leczeniu
dziecka, wyborze szkoły lub wyjeździe na wycieczkę szkolną mogą się stać
tak skomplikowane, że wobec braku możliwości współpracy z rodzicami biologicznymi rodzice zastępczy stają się bezradni; są sędziowie, którzy rozszerzają uprawnienia rodzin zastępczych; z warunkami pracy rodzin zastępczych
bywa różnie – istnieją powiaty, które dzięki korzystnej uchwale (np. powiat
kędzierzyńsko-kozielski) realizują nie tylko obligatoryjne zadania, gdzie rodziny zastępcze czują się partnerami w systemie, jak również takie powiaty,
w których nie realizuje się nawet obligatoryjnych zadań, a rodziców traktuje
się jak petentów pomocy społecznej;
6
Fundacja Happy Kids, Co to jest rodzina zastępcza?, https://www.happykids.org.pl/co-to-jest-rodzina-zastepcza/ (03.03.2020).
7
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, Trudności wychowawcze występujące często w rodzinach zastępczych, http://pcprkolno.pl/public/archiwum/pcprkolno.nazwa.pl/typowe-problemy/27-trudnosci-wychowawcze-wystepujace-czesto-w-rodzinach-zastepczych/ (03.03.2020).
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–– problemy dotyczące kompetencji pedagogicznych i psychologicznych
rodziców zastępczych oraz profesjonalnej pomocy specjalistycznej; szkolenia
rodzin zastępczych w wielu przypadkach odbywają się bez wcześniejszego
badania potrzeb;
–– problemy współpracy rodzin zastępczych z organami prowadzącymi
i ośrodkami pomocy społecznej;
–– praca z rodziną naturalną dziecka;
–– problemy dotyczące sytuacji materialnej rodzin zastępczych8.
Wyzwania te generują duże obciążenie psychiczne i stały silny stres, z którym rodzicom wraz z upływem czasu coraz trudniej samodzielnie się uporać.
Do celów grup wsparcia osób tworzących rodziny zastępcze można zaliczyć:
–– dzielenie się doświadczeniem własnym w pokonywaniu problemów;
–– udzielanie wzajemnego wsparcia emocjonalnego;
–– zwalczanie własnej bezradności wobec istniejących problemów;
–– wzajemne budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczest
ników;
–– wymianę praktycznych informacji (np. na temat sposobów radzenia
sobie z trudnościami);
–– pogłębianie zrozumienia u uczestników oraz szukanie wspólnymi siłami
rozwiązań, a także minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach;
–– poprawę samopoczucia i podnoszenie aspektów poczucia własnej
wartości;
–– zwiększenie wiedzy na temat dziecka z doświadczeniem traumy;
–– podwyższenie kompetencji w rozwiązywaniu problemów dzieci w rodzinie zastępczej;
–– wsparcie w budowaniu dla dziecka nowej rzeczywistości rodzinnej;
–– rozwinięcie umiejętności rozumienia dzieci z perspektywy ich emocji
i doświadczeń.
Cele te realizowane są poprzez: otrzymywanie i dawanie wsparcia osobom
znajdującym się w podobnej sytuacji, wymianę doświadczeń, uzyskiwanie
informacji, wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów, poszerzanie kontaktów społecznych, przeznaczanie czasu dla siebie.
Założenie samopomocowej grupy wsparcia wymaga zebrania razem najczęściej kilku –kilkunastu osób zainteresowanych wspólnym tematem (borykających się ze wspólnymi problemami). W jej skład wchodzą osoby bezpośrednio zainteresowane, a ich udział jest dobrowolny. Spotkanie założycielskie
daje uczestnikom możliwość szczerego wyrażenia swoich spraw i problemów,
poznania trudności innych uczestników oraz wyrażenia oczekiwań odnośnie
8
I. Sosnowska, Sytuacja dziecka w rodzinie zastępczej, http://zpppblonie.pl/wp-content/uploads/2011/05/dziecko_w_rodzinie_zastepczej.pdf (03.03.2020).
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do funkcjonowania grupy. Często członkowie konfrontowani są z podobnymi obciążeniami u innych i doświadczają dzięki temu swojego pierwszego
poczucia wspólnoty.
Oprócz przedstawienia osobistych problemów na pierwszym spotkaniu
omawia się sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące dalszej pracy
grupy. Warto omówić następujące kwestie merytoryczne: cele istnienia grupy (wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc itp.) oraz kto może zostać jej
członkiem (najczęściej osoby z podobnymi problemami), jak liczna ma to
być grupa (najczęściej powyżej 20 uczestników to już za wiele; warto wtedy
rozważyć rozbicie jej na dwie grupy), a także czy jest to grupa zamknięta czy
otwarta9.
Sprawy organizacyjne wymagające ustalenia na początku funkcjonowania
grupy to:
–– miejsce i częstotliwość spotkań;
–– konieczność istnienia listy członków grupy oraz ustalenia, jakie informacje powinna ona zawierać i w jakim celu może ona być używana (np. wysyłanie zaproszeń, materiałów informacyjnych, uzgadnianie wspólnych dojazdów,
podejmowanie kontaktów poza spotkaniami grupy);
–– wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację spotkań, zarządzanie
listą uczestników i finanse, a także za reprezentowanie grupy na zewnątrz oraz
udzielanie informacji osobom chętnym do dołączenia do niej.
Wiele grup wsparcia rozpoczyna spotkanie założycielskie od przedstawienia się uczestników. Każda osoba podaje swoje imię i nazwisko i opisuje osobistą sytuację, aktualne problemy oraz to, czego oczekuje od grupy wsparcia.
Motywacja do współpracy w grupie wsparcia związana jest często z następującymi ogólnymi oczekiwaniami i wyobrażeniami:
–– zrozumienie dla własnej osoby;
–– doświadczenie uznania;
–– odczucie emocjonalnego poparcia;
–– przezwyciężenie izolacji;
–– otrzymanie konkretnych impulsów;
–– podejmowanie wspólnych działań lub planowanie i realizowanie wspólnych grup zainteresowań w celu przeprowadzenia pilnych spraw i zadań w zaopatrzeniu zdrowotnym i socjalnym10.
Bezpośrednio po przedstawieniu się często rozwija się rozmowa na temat
obecnej sytuacji życiowej i osobistych trudności poszczególnych osób. Odkrywane są podobieństwa i różnice – uczestnicy odnajdują swoje problemy
9
Fundacja A.R.T., Jakie są reguły grupy wsparcia?, http://www.fundacjaart.pl/bazawiedzy/
jakie-sa-reguly-grupy-wsparcia/ (03.03.2020).
10
Tamże.
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również u innych. Każdy powinien móc dojść do głosu oraz wyrazić własne
życzenia i oczekiwania. Tylko w ten sposób można uniknąć rozczarowań.
Ważne jest wysłuchanie innych uczestników. Niezwykle istotna dla procesu
grupowego jest idea tolerancji w stosunku do osób mających odmienne zapatrywania. Na zakończenie spotkania grupy powinno poświęcić się około
15 minut na podsumowanie. Każdy powinien po kolei otrzymać możliwość
wypowiedzenia się, jak podobało mu się spotkanie oraz czego mu brakowało.
W czasie pierwszego spotkania można zasygnalizować chęć przyjścia na kolejne spotkanie. Jest to dobra metoda, aby wprowadzić przejrzystość w działalność grupy i porównać własne odczucia z odczuciami innych. Pomocne jest
również porozumienie się na pierwszych spotkaniach odnośnie do zasad oraz
reguł i metod pracy grupy wsparcia. Wybrane przez grupę zasady powinny
być wiążące w dalszej pracy.
Dobrzańska-Socha wymienia następujące ogólne zasady funkcjonowania
grup wsparcia:
–– „zasada dobrowolności uczestnictwa;
–– zasada poszerzania realizowanych celów o uczenie się różnych zachowań;
–– zasada partnerstwa;
–– zasada (w przypadku grupy profesjonalnej) występowania profesjonalisty w określonej roli, lecz zgodnie z zasadą dobrowolności i partnerstwa;
–– zasada odbywania spotkań zgodnie z wypracowanymi i przyjętymi normami i regułami”11.
Oto inne, praktyczne ujęcie zasad, które warto wprowadzić, tworząc grupę
samopomocową:
–– wszyscy uczestnicy biorą udział w pracy grupy wsparcia dobrowolnie,
ponieważ mają problemy;
–– to, co jest omawiane w grupie, pozostaje w grupie i nie jest wynoszone na
zewnątrz (dyskrecja); wzajemne zaufanie jest warunkiem dobrej współpracy;
–– każdy członek grupy jest w niej, aby w pierwszej kolejności uczynić coś
dla siebie, a nie dla innych; zasada ta nie wyklucza oczywiście wspólnego
poszukiwania najlepszych rozwiązań;
–– każdy członek odpowiedzialny jest za siebie i za grupę oraz jej pracę;
powinno się zakomunikować innym, jeżeli według kogoś w toku pracy pojawiły się błędy – wówczas można wspólnie zastanowić się nad ewentualnymi
zmianami12.
Reguły i metody pracy w grupie służą temu, aby nadać odpowiednią formę
rozmowie i przebiegowi działań grupy. Ułatwiają one koncentrację na okre11
B. Dobrzańska-Socha, Propozycja profesjonalnego prowadzenia grup wsparcia, „Nowiny
Psychologiczne” 1992, nr 2, s. 78–81.
12
Fundacja A.R.T., dz. cyt.
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ślonych tematach i osobistych sprawach. Zastosowanie metod i reguł jest
różne i zależy od aktualnej tematyki grupy wsparcia. Niektóre grupy wsparcia
pracują bez ściśle ustalonych reguł i wybierają tylko pewne techniki i metody,
które wydają się im konieczne. Każda grupa wsparcia rozwija własne sposoby
pracy, odpowiadające jej sprawom i potrzebom. Styl pracy może z upływem
czasu ulec zmianie i spowodować, że stosowanie danych reguł jest konieczne
lub zbędne. Oto kilka wartych uwzględnienia reguł:
–– początek i koniec posiedzenia grupy są dokładnie ustalone;
–– każdy mówi tylko o sobie, a nie o innych;
–– zakłócenia mają pierwszeństwo – jeżeli ktoś jest np. znudzony, rozzłoszczony lub z innego powodu wykazuje brak koncentracji, warto się tym od
razu zająć, ponieważ „nieobecny” członek traci możliwość własnego rozwoju
w grupie, a jego postawa oznacza równocześnie stratę dla całej grupy;
–– wiele grup rozpoczyna swoje spotkanie od pytania o aktualne problemy
i odczucia członków (również o obawy, z którymi przyszli na posiedzenie),
aby następnie rozmawiać na te tematy (nawet gdy właściwie zaplanowane
były inne tematy); w ten sposób każdy ma odczucie przynależności i zro
zumienia;
–– czas na wypowiedzi spontaniczne – każda osoba otrzymuje możliwość
krótkiego wypowiedzenia się (najwyżej 2 minuty) odnośnie do jakiegoś tematu, sytuacji lub aktualnych odczuć – wypowiedzi te nie są komentowane
i nie podlegają dyskusji; wypowiedź spontaniczna może służyć: wyjaśnieniu
niejasnych sytuacji między członkami, przedstawieniu aktualnej osobistej
sytuacji uczestników, wyrażeniu własnych uczuć, wyrażeniu oczekiwań, potrzeb i życzeń, wskazaniu interesujących tematów, zapoczątkowaniu rozmowy
w grupie, przeglądowi opinii na zakończenie posiedzenia grupy;
–– feedback (sprzężenie zwrotne) – poprzez feedback dowiadujemy się, jak
nasze zachowanie oddziałuje na innych; narzędzie to pomaga w porównaniu
własnej percepcji z percepcją innych osób, poznaniu przyczyn, momentów
i motywów wywołujących poszczególne zachowania i wypowiedzi, uniknięciu
nadinterpretacji i spekulacji, otrzymaniu informacji o oddziaływaniu i skuteczności własnego zachowania; feedback pomaga w uczeniu się, wyrażaniu
krytyki, znoszeniu krytyki lub przemyśleniu sposobu zachowania;
–– kierowanie rozmową – rozmowa w większych grupach może być organizowana poprzez kierowanie nią; daje to możliwość dojścia do głosu każdemu
członkowi, który tego chce, trzymania się tematu i zachowania jasności wątku;
co ważne – osoba kierująca rozmową nie jest kierownikiem grupy, tylko jej
równoprawnym uczestnikiem.
Aby oddziaływanie grup wsparcia przyniosło wymierne rezultaty, wszystkie wyżej wymienione reguły i zasady kooperacji powinny zostać zachowane. W ten sposób przynależność do grup wsparcia gwarantuje uczestnikom
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uzyskanie psychologicznych korzyści. Do najważniejszych profitów można
zaliczyć:
–– poczucie, że jest się częścią grupy ludzi, dla których twoje problemy są
ważne i którzy pragną cię wesprzeć;
–– uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej;
–– wzrost świadomości własnych zachowań, potrzeb, mocnych stron i ograniczeń, pogłębienie wglądu w siebie;
–– doskonalenie umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami,
radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu);
–– wzmocnienie umiejętności komunikowania się z innymi;
–– inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym;
–– podniesienie własnej samooceny i wiary we własne umiejętności kierowania swoim życiem;
–– przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego;
–– poznanie interesujących ludzi zmagających się z podobnymi problemami;
–– zapobieganie wyczerpaniu i wypaleniu13.
Dla większości ludzi rodzina stanowi kluczową wartość ich życia. Pojawiające i nawarstwiające się trudności mogą zaburzyć jej funkcjonowanie,
a także nadszarpnąć motywację i integralność osobowości rodziców. Na życie
rodzin zastępczych ma wpływ wiele czynników zewnętrznych oraz wewnątrzrodzinnych, z którymi w wielu przypadkach muszą radzić sobie same. Dlatego tak ważne jest, aby mogły liczyć na udział w grupach wsparcia oraz ich
skuteczną pomoc.
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Rozdział przedstawia uogólnione modele grup wsparcia, udzielanego w sytuacji, kiedy adresatem i odbiorcą wsparcia są rodzice zastępczy. Biorąc pod
uwagę szereg wzajemnych powiązań i interakcji, warto stworzyć ogólny schemat, który wskaże typ i zakres wsparcia, określi jego dynamikę, uwzględni
potencjalne trudności w jego zastosowaniu. Model jest w tym przypadku
rozumiany jako złożony układ, który – po pierwsze – znajduje odniesienie
w rozwiązaniu problemów wynikających z braku wsparcia lub niedostatecznej
jego jakości, a – po drugie – pozwala wskazać optymalny sposób, technikę czy
tryb wspierania. Prezentowane modele są wieloczynnikowe, składają się z co
najmniej kilku elementów, które powinny pozostawać ze sobą w zależności,
tak aby model jako całość mógł prawidłowo funkcjonować. Mają charakter
systemowy, co oznacza, że pociągają za sobą szereg działań i środków, które wzajemnie się dopełniają, podtrzymują, a nawet warunkują. Chodzi tu
o wymianę i systematyczne uzupełnianie zasobów niezbędnych do trwania
grupy, takich jak: informacje, umiejętności organizacyjne, kontakty, możliwości dostępu, kompetencje miękkie, wiedza merytoryczna. Tworzenie takich
modeli umożliwia w dłuższej perspektywie wykreowanie matrycy użytecznej
w procesie powoływania grup wsparcia – odpowiednio do bieżących potrzeb
rodziców zastępczych (odrębne modele w przypadku zaspokojenia potrzeb
psychologicznych, społecznych, socjalnych, duchowych, materialnych itd.).
Ostatnia dekada to czas wzmożonego zainteresowania funkcjonowaniem
polskich rodzin zastępczych oraz instytucjonalnego namysłu nad ich kondycją
psychospołeczną i stylem funkcjonowania. Rodziny te zmagają się z wieloma
trudnościami natury psychologicznej, społecznej, ekonomicznej i prawnej,
więc niezbędne wydaje się udzielenie im adekwatnego, profesjonalnego i ce		
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lowego wsparcia. Istotną kwestią, choć mało dyskutowaną, jest brak lub ograniczona (niewystarczająca) liczba podmiotów ukierunkowanych na potrzeby,
interesy czy wymagania rodzin zastępczych. Działania wspierające są konieczne, by nieść fachową pomoc, roztoczyć parasol ochronny, podjąć pozytywne
i afirmatywne działania: służyć radą, świadczyć niezbędne usługi, przekazywać wzmacniający przekaz, promować empatyczne podejście. Wszystko to jest
potrzebne i konieczne w procesie rozwiązywania problemów dnia codziennego, zażegnywania kryzysów, prowadzenia skutecznej socjalizacji (zwłaszcza
jeśli dzieci są trudne, agresywne, neurotyczne). Istnieją różne formy i sposoby
wspierania, które są ukierunkowane na wzmacnianie potencjału rodzinnego,
rozwijanie sprawczości, współpracy, samopomocy, stymulowanie kooperacji
grupowej. Właściwa diagnoza głównych problemów występujących w rodzinach zastępczych, a w dalszej kolejności – dostosowanie odpowiedniej formy
pomocy i typu wsparcia stają się warunkiem prawidłowego funkcjonowania
tej rodziny oraz utrzymania jej w odpowiedniej kondycji i dobrostanie psychicznym.
Istotne znaczenie grup wsparcia wynika z faktu, że otwarte, szczere i wspierające interakcje z ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia, mogą dać
poczucie sensu, wiary i wzmocnienia, a w związku z tym zwiększyć własną
skuteczność i poprawić umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych1.
Vicki S. Helgeson i Benjamin H. Gottlieb wskazują, że grupy wsparcia kierują
się przeświadczeniem, iż ludzie mający jednakową lub zbliżoną sytuację życiową lepiej rozumieją siebie oraz okoliczności, w których się znaleźli – więc są
w stanie zaoferować empatię i skuteczne wsparcie, które zasadniczo wykracza
poza ogólne wsparcie społeczne udzielane przez sieci znajomych albo najbliższą rodzinę. Nawet otoczenie krewnych czy przyjaciół nie potrafi zaspokoić
pewnych potrzeb psychologicznych, gdyż nie ma potrzebnego doświadczenia,
boryka się z innymi problemami, jest pochłonięte przez własne stresory lub
czuje się nieswojo w obliczu problemu, o którym mówią osoby potrzebujące2. Natomiast uczestnicy grup wsparcia są w stanie zrozumieć, rozpoznać,
zweryfikować oraz znormalizować problem, zmniejszając w ten sposób poczucie bycia wyobcowanym i osamotnionym w przeżywaniu trosk. Odczuwając
przynależność do grupy, jednostka czuje się bezpiecznie i swobodnie, staje
się pewna siebie, zyskuje przekonanie, że potrafi zmienić sytuację, w której
się znalazła. W tym przypadku działa reguła „interakcji wspierających spo1
N. Pistrang, C. Barker, K. Humphreys, Mutual helpgroups for mental health problems: A review of effectiveness studies, „American Journal of Community Psychology” 2008, vol. 42, No 1–2,
s. 110–121.
2
V.S. Helgeson, B.H. Gottlieb, Support groups, [w:] Social support measurement and inter
vention, eds. S. Cohen, L. Underwood, B.H. Gottlieb, Oxford University Press, New York 2000,
s. 221–245.
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łecznie”, w których wrażliwość, czułość i empatia okazywana w grupie mogą
zrekompensować brak zrozumienia w naturalnych sieciach wsparcia3. Podobnie twierdzi Amanda E.B. Bryan, według której osoby ulegające zbliżonym
stresorom (bodźcom, które wywołują stres) mają szczególną zdolność do
empatycznego reagowania – ponieważ doskonale rozumieją problem, wiedzą, jaka jest jego specyfika, identyfikują się z nim4. Uczestnictwo w grupach
wsparcia umożliwia przedstawienie dręczącego problemu w zaufanym gronie, nazwanie go, zrozumienie, poznanie jego źródeł i skutków, uporanie się
z nim, a w konsekwencji zapobieganie okolicznościom lub sytuacjom, które
ten problem wywołują lub akcelerują. Grupa wsparcia podnosi jakość życia
i standardy funkcjonowania rodzin zastępczych, gdyż wywiera pozytywny
wpływ na uczestników, gwarantuje bezpieczną przestrzeń do przedstawienia
i omówienia problemu, wskazuje potencjalne metody jego rozwiązania. Ponadto daje poczucie satysfakcji i wewnętrznej siły wynikającej z zaspokojenia
potrzeb, zrozumienia, empatii, rozwoju osobistego. Grupy wsparcia działają
na szeroką skalę – zasięg wpływu dotyczy kilku obszarów funkcjonowania
jednostki: biologicznego, psychologicznego, społecznego. Uczestnicy mają
poczucie współtworzenia wspólnoty, bycia razem – w związku z czym rośnie
ich samoocena oraz poczucie własnej wartości, przy równoczesnej redukcji
poczucia lęku, strachu, osamotnienia. W wyniku częstych kontaktów i rozmów, po uzyskaniu fachowej wiedzy czy potrzebnych informacji, zmniejszają
się niepewność, alienacja, wyobcowanie i izolacja. Przynależność do grup
wsparcia ma także istotne znaczenie w zakresie rozumienia i nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi. Jest tak dlatego, że uczestnicy spotykają się,
rozmawiają, dzielą się doświadczeniami z osobami, które mają identyczne
problemy lub zmagają się z podobnymi trudnościami. Poszczególni partnerzy,
prezentując wypracowany model radzenia sobie w kryzysie, stanowią inspirację lub wzór. Ponadto grupy wsparcia, ucząc nazywać i eksplikować problem,
ułatwiają komunikację – nie tylko w obrębie danej grupy, lecz także w kręgu
rodzinnym – między rodzicami i dziećmi, między małżonkami, a nawet dalszymi członkami rodziny (dziadkami, kuzynostwem) i gronem sąsiedzkim.
Skuteczność wsparcia zależy od formy jego udzielania, czasu, w którym
jest udzielane, oraz podmiotów, które go udzielają. W związku z tym istnieją
odmienne modele grup wsparcia. Modele te są podstawą do świadczenia
profesjonalnych usług wsparcia dla osób potrzebujących – za pomocą teoretycznych i metodologicznych procedur postępowania. Należy jednocześnie
podkreślić, że nie istnieje uniwersalny model grup wsparcia dla rodziców
N. Pistrang, C. Barker, K. Humphreys, dz. cyt., s. 110–121.
A.E.B. Bryan, Peer-administered interventions for depression: A meta-analytic review,
The University of Arizona, Tucson 2013.
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tworzących rodziny zastępcze. Wobec różnych potrzeb i problemów skuteczne
mogą okazać się odmienne modele i różne sposoby oddziaływań wewnątrzgrupowych. Biorąc pod uwagę kryterium trwania grupy wsparcia lub czasu
jej powołania, można wyróżnić następujące grupy:
1. Grupy krótkookresowe – mają ograniczony czas trwania, są powoływane
w celu realizacji konkretnej sprawy, zlikwidowania napięcia lub niepokoju
wynikającego z problemu, który pojawił się w rodzinie lub w jej bezpośrednim
otoczeniu (najczęściej jest to problem dnia codziennego, wymaga natychmiastowego rozwiązania i nie może zostać przełożony w czasie). W opinii
rodzica problem wydaje się szczególnie istotny, intensywny, a jednocześnie
zbyt skomplikowany, by rozwiązać go samodzielnie lub w gronie innych agend
niż przedstawiciele rodzin zastępczych. W przeżywaniu tego problemu zwykle
ujawniają się negatywne stany emocjonalne. Działania pomocowe w tym przypadku powinny być skoncentrowane na emocjach, zwłaszcza trudnych i pilnie
wymagających przepracowania – takich jak: lęk, rozgoryczenie, frustracja,
strach, smutek. Chodzi tu o umiejętność rozumienia tych emocji, uświadamiania ich sobie, terapeutycznego przepracowania, gromadzenia zasobów
emocjonalnych. Uczestnik ma możliwość osiągnięcia równowagi, uzyskania
porady, poczucia ulgi, oparcia i siły – niezbędnych do tego, by podjąć próbę
radzenia sobie w kryzysie. Pierwszym etapem jest opanowanie trudnych emocji, uspokojenie się. Na drugim etapie następuje ustalenie konstruktywnego
i racjonalnego trybu rozwiązania problemu. Grupa pomaga zbudować wstępną definicję problemu, wskazuje początkowe strategie zaradcze, ewentualne
pułapki postępowania, konsekwencje wyboru danej ścieżki.
2. Grupy długookresowe – powoływane w sytuacji, kiedy analizowany
problem jest złożony, rozciągnięty w czasie, wymaga przedyskutowania różnych jego aspektów (np. ma podłoże emocjonalne i ekonomiczne). Dodatkowo problem powtarza się, jest cykliczny, nie mógł zostać rozwiązany podczas
sesji w grupie krótkookresowej. W tym przypadku nie istnieją ograniczenia
czasowe dla trwania grupy i możliwości przedstawienia bieżących potrzeb
uczestnika. Podstawą stają się metodyczne podejście oraz skoncentrowanie
się na poszukiwaniu najlepszego rozwiązania – spotkanie ma charakter edukacyjny, służy wskazaniu oficjalnych procedur naprawczych lub zaradczych
(otrzymanie dokładnych instrukcji, jak wdrożyć niezbędne środki, jak postępować na poszczególnych etapach). Spotkania prowadzi specjalista z danej dziedziny albo wykwalifikowany edukator, który zna i stosuje procedury
postępowania w sytuacjach kryzysowych czy zagrażających (ewentualnie ma
osobiste doświadczenia związane z zakończeniem sukcesem problematycznej
sprawy).
Zbudowanie jednolitego modelu grupy wsparcia dla rodziców zastępczych
jest skomplikowane, przede wszystkim dlatego, że obejmuje niestandardowy
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rodzaj wzajemnych powiązań, dotyczy nietypowego adresata, powinno integrować różne podejścia – w zależności od zgłaszanego problemu i okoliczności towarzyszących. Wobec istnienia zróżnicowanych form pomocy oraz
wielu szerokich możliwości oddziaływań międzygrupowych grupy wsparcia
dla rodziców zastępczych powinny łączyć różne podejścia i style współpracy –
a więc aby wypracować optymalny tryb działania grupy, muszą być relacyjne
i uwzględniać zależności pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi.
W tym kontekście Marianne S. Corey i Gerald Corey wskazują następujące
sposoby oddziaływań grupowych: poradnictwo grupowe oraz terapię grupową5. Za pioniera terapii grupowej uznaje się Josepha Pratta, który wskazał na
zależność między somatycznym przebiegiem choroby a zdrowiem psychicznym. Badania Pratta, prowadzone wśród chorych na gruźlicę, pokazują, że
jeśli pacjenci mieli możliwość przeżywania choroby w grupie, rozmawiania
i dzielenia się doświadczeniami wynikającymi z trudnej sytuacji, to lepiej
radzili sobie ze smutkiem i depresją6.
Od lat 60. XX wieku zaczęły powstawać grupy terapeutyczne dla zdrowych,
których głównym założeniem jest spersonalizowana edukacja umożliwiająca
wgląd w siebie, autopoznanie, refleksyjność, formowanie adekwatnej samooceny, rozwój osobisty. Grupy te zaczęto określać jako „grupy potencjału
osobistego” bądź grupy spotkaniowe ukierunkowane na „ujawnienie własnych
uczuć”7. Model grupy wsparcia zorientowany na zdrowe emocje obejmuje
kolejno następujące kroki: przedstawienie faktów (bez dodatkowej i subiektywnej ich interpretacji); przedstawienie emocji, które pojawiają się w reakcji
na fakty; wskazanie potrzeb, które nie zostały zaspokojone, a przez to wywołały negatywne emocje; wyrażenie prośby, która przewiduje podjęcie działań
lub starań, tak aby nasze potrzeby mogły zostać zrealizowane. Nad całością
procesu powinien czuwać mentor, który pomoże rodzicom uświadomić sobie
emocje i fakty, jakie kryją się za niezrealizowanymi prośbami, a jednocześnie
wskaże, jak należy obiektywnie i zdroworozsądkowo oceniać te fakty – jak
uniknąć interpretacji nacechowanej emocjonalnie, często fałszującej obraz
rzeczywistości.
Uwzględniając sposób i dynamikę działania oraz rodzaj udzielanego
wsparcia, można wskazać następujące modele teoretyczne: grupy udzielania bezpośredniego wsparcia oraz grupy udzielania pośredniego wsparcia.
Rozróżnienie dotyczy oddziaływania grupy na uczestnika w zakresie zdrowia
5
M.S. Corey, G. Corey, Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej, Instytut Psychologii
Zdrowia, Warszawa 2002, s. 14–17.
6
I. Yalom, M. Leszcz, Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 463.
7
Tamże, s. 455.
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Czego
potrzebuję?

Jak jest?

FAKTY  EMOCJE  POTRZEBY  PROŚBY
Co czuję?

O co proszę?

Rys. 1. Model grupy wsparcia ukierunkowanej na ujawnienie emocji
Źródło: opracowanie własne.

zarówno fizycznego, jak i psychicznego8. Model pośredni zakłada, że grupa
wsparcia odgrywa rolę „bufora” – chroni przed zewnętrznymi stresorami,
a jednocześnie uczy i promuje kompetencje niezbędne do tego, by poradzić
sobie z zaistniałymi problemami. Sprzyjają temu odpowiednio dobrane techniki komunikacyjne, trening wrażliwości, autoekspresja. Ten model został
zbudowany na kanwie teorii Richarda S. Lazarusa i Susan Folkman, którzy
wskazują, że warunkiem skutecznego radzenia sobie w kryzysie jest zmiana
na poziomie poznawczym i behawioralnym9. Zmiana więc musi objąć myślenie, wartościowanie i zachowanie. W świetle tego modelu można nauczyć się
(w wyniku obserwowania innych, naśladownictwa, adaptacji do otoczenia)
konkretnych aktywności interpersonalnych oraz przejąć kontrolę nad myśleniem, by w konsekwencji zmienić sposób reagowania na zdarzenia i ich
oceny czy interpretacji10. Podstawą jest uczenie się od innych, otrzymywanie
informacji zwrotnej, przy równoczesnej modyfikacji myślenia i postępowania.
Jest to transakcja wiązana i wzajemna, gdyż stajemy się dla innych źródłem
wsparcia i rzetelnej, pogłębionej informacji o nich. Niosąc pomoc, uzyskujemy
wgląd w siebie oraz autorefleksję, a jednocześnie możemy korygować pojawiające się uproszczenia czy pułapki myślenia. Uczestnictwo jest formą rozwoju
osobistego poprzez uzyskanie podmiotowości, sprawczości, efektywności.
Skuteczność jest tym większa, im wyżej jednostka ocenia swoje możliwości
wykonania jakiegoś zadania lub radzenia sobie z problemem. Jak wskazuje
Cindy-Lee Dennis, na poziom efektywności wpływają: zaangażowanie, wytrwałość, skupienie na osiągnięciach i dalszych sukcesach11. Z kolei model
8
C.L. Dennis, Peer support within a health care context: A concept analysis, „International
Journal of Nursing Studies” 2003, vol. 40, No 3, s. 321–332.
9
R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal, and coping, Springer Publishing, New York 1984,
s. 38–46.
10
C.L. Dennis, dz. cyt., s. 333.
11
Tamże.
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wsparcia bezpośredniego polega na kontakcie „twarzą w twarz” i bezpośredniej komunikacji. Grupa jest ograniczona liczbowo (3–6 osób), tak aby każdy
uczestnik miał możliwość swobodnej wypowiedzi oraz bycia wysłuchanym.
Model opiera się na założeniu, że umiejętnie udzielone wsparcie przynosi wymierne korzyści dla zdrowia, dobrostanu psychicznego i fizycznego, dobrego
samopoczucia, adekwatnej samooceny. Jest tak dlatego, że umacnianie relacji
sprzyja integracji społecznej, rozmowie, konsolidacji i porozumieniu, przekazywaniu pozytywnych emocji, promowaniu empatii. Tym samym zmniejsza
się poczucie wyizolowania, samotności, przytłoczenia, niezrozumienia. Ludzie
zintegrowani społecznie żyją dłużej, cieszą się lepszym zdrowiem, rzadziej
zapadają na takie choroby jak nowotwory czy depresja12. Koresponduje z tym
teoria inokulacji społecznej, w świetle której wsparcie społeczne zmniejsza podatność na infekcje, podnosi odporność, wzmacnia układ immunologiczny13.
Kolejnym kryterium, które można zastosować w tworzeniu modeli grup
wsparcia dla rodziców zastępczych, jest ukierunkowanie ścieżki pomocowej.
Na tej podstawie można wyróżnić następujące grupy:
1. Grupa zorientowana na działanie terapeutyczne – członkowie grupy
uczą się nazywać emocje, wskazywać problemy, które się z nimi wiążą, a także reakcje, które z nich wynikają. Przy współudziale mentora (osoby, która
ma zbliżone doświadczenie lub podobne trajektorie życia – czyli przeszła
ścieżkę, którą chcemy przejść, lub pokonała problem, który aktualnie nas
dotyczy; osiągnęła sukces wychowawczy) następuje wypracowanie strategii
radzenia sobie w kryzysie. Podstawowym celem interakcji jest oferowanie
i przyjmowanie dodatnich wzmocnień i gratyfikacji, które będą przekładały
się na myślenie i reakcje. W tym modelu współpracy grupowej poszczególni
członkowie (rodzice zastępczy) przedstawiają swoje doświadczenia wychowawcze, otwarcie mówią o negatywnych emocjach, które z nich wynikały,
przyznają się do porażek w prowadzeniu procesu socjalizacji, a jednocześnie
– z perspektywy czasu – udowadniają, że problem może zostać rozwiązany,
że istnieją skuteczne metody zażegnania kryzysu.
2. Grupa zorientowana na edukację – członkowie grupy zdobywają fachową wiedzę oraz uczą się nowych umiejętności w toku cyklicznych spotkań.
Ważne jest, aby ustalić, kiedy (w jakim przedziale czasowym) będzie odbywał
się proces edukacyjny oraz kto będzie go prowadził. W tym modelu grupy
sednem staje się zdobycie i przekazanie kompetencji, które usprawniają wychowanie, wskazują, jak stać się dla dziecka autorytetem, jak okazywać mu
Tamże.
P.N. Pfeiffer, M. Heisler, J.D. Piette, M.A. Rogers, M. Valenstein, Efficacy of peer support
interventions for depression: A meta-analysis, „General Hospital Psychiatry” 2011, vol. 33, No 1,
s. 29–36.
12
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miłość i czułość. Rodzice zastępczy uświadamiają sobie wzajemnie, na czym
polega rodzicielstwo zastępcze, jakie nieoczekiwane trudności ze sobą niesie, jakie są możliwości pomocy ze strony państwa, biznesu lub organizacji
pozarządowych. Ponadto doskonalą własne umiejętności społeczne poprzez
grupowe omawianie nie tylko popełnionych błędów, lecz przede wszystkim
odniesionych sukcesów.
Przedstawione powyżej modele stanowią uogólnione schematy tworzenia,
organizowania oraz funkcjonowania grup wsparcia tworzonych przez rodziców zastępczych, którzy oferują sobie wzajemną pomoc. Modele te uwzględniają sposób, zakres i tryb wzajemnych kontaktów, a także główny kierunek
pracy i aktywności, czas trwania grupy, rolę kompetencji miękkich (ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji emocjonalnej) w procesie pokonywania kryzysów lub eliminowania konfliktów. Należy podkreślić, że skuteczne
wsparcie obejmuje wiele aspektów, ponieważ dotyczy sfer: psychologicznej,
społecznej, ekonomicznej, prawnej, politycznej, materialnej. W związku z tym
prezentowane modele muszą być kompilowane oraz elastycznie dostosowywać się do aktualnych potrzeb rodziców zastępczych i ich dzieci.
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Rozdział 3

Prowadzenie grup wsparcia.
Teoria i praktyka
Danuta Hryniewicz
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Wiedząc, czym jest grupa wsparcia, oraz odczuwając potrzebę jej założenia,
należy przyjrzeć się regułom jej funkcjonowania, poszerzyć wiedzę i kompetencje w tym zakresie.
Jeżeli grupa ma wywoływać adaptacyjne zmiany w życiu uczestników, to
wiedza ta jest niezbędna, gdyż z założenia stanowi bufor zabezpieczający
przed ryzykiem pojawiania się zmian nieadaptacyjnych (grupa ma ogromną
moc wywoływania zmian).
Początek funkcjonowania grupy to przede wszystkim wypracowanie i zawarcie kontraktu. Kontrakt wypracowujemy na podstawie potrzeb uczestników m.in. poprzez rozmowę, zadawanie pytań i poleceń typu:
a) Czy otwarte mówienie o problemach jest dla Ciebie łatwe?
b) Czego najbardziej obawiasz się, gdy wchodzisz do nowej grupy?
c) Co byłoby Ci potrzebne, abyś czuł się w niej dobrze?
d) Opowiedz o najlepszej grupie, do której należałeś w przeszłości, np.
grupie kolegów, koleżanek itp.
Na podstawie wypowiedzi wspólnie tworzy się kontrakt (umowę). Najczęściej pojawiające się w kontraktach treści to m.in.: nie oceniamy, nie
krytykujemy wypowiedzi innych, nie przerywamy, budujemy zaufanie
w grupie poprzez przestrzeganie zasady poufności („to, o czym rozmawiamy, pozostaje w tym pomieszczeniu, nie informujemy o tym osób nienależących do grupy”). Jak widać, w kontrakcie zawieramy normy i zasady
regulujące funkcjonowanie grupy. Kontrakt (treści w nim zawarte) spełnia
więc dwie role:
a) wpływa na budowanie stabilizacji i przewidywalności;
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b) wspiera budowanie zaufania, szacunku, akceptacji, co na wyższy, bardziej otwarty poziom podnosi interakcje w grupie, komunikowanie się1.
Znając wcześniej osoby, które chcą uczestniczyć w grupie wsparcia, można
nie być przekonanym o potrzebie wypracowania i zawarcia kontraktu, czego
wyrazem jest pojawiające się pytanie o jego zasadność („po co ten kontrakt?”)
i przekonanie, że wszyscy wiedzą, jak się zachowywać w grupie.
Jednak ze względu na wartość dla realizacji celów grupy wsparcia nie można w żadnym wypadku ominąć kontraktu i pracy nad nim. „Zyski” z kontraktu
są m.in. następujące:
a) zwiększa się gotowość do otwartego dzielenia się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, sukcesami i problemami;
b) kontrakt stanowi podstawę do budowania i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa w grupie;
c) wspólne ustalanie treści kontraktu sprzyja braniu odpowiedzialności
przez wszystkich członków grupy za jakość jej funkcjonowania;
d) w przypadku naruszania norm mamy (osoba prowadząca i wszyscy
członkowie grupy) do czego się odwołać (kontrakt stanowi punkt odniesienia).
P a m i ę t a j:
a) kontrakt obowiązuje wszystkich członków grupy;
b) kontrakt odnawiamy za każdym razem, gdy do grupy dołącza nowa
osoba.

Określenie celu
Nawet jeśli jesteś przekonany o tym, że wiesz, jakie cele powinna mieć
grupa wsparcia, której jesteś liderem/moderatorem, to wiedz, że nawet
wysoki poziom motywacji i zaangażowania uczestników będzie się obniżał aż do rozpadu grupy, gdy celu nie ustalicie wspólnie Doświadczenie
pokazuje, że żadna grupa nie ma szans na wspólną pracę, jeżeli nie ma
jasno określonego celu. Właściwie określony cel jednoczy, integruje grupę oraz jest spoiwem na dalszych etapach pracy. Tak więc, podobnie jak
w przypadku ustalania kontraktu, należy wspólnie wypracować i jasno
określić cel.
Pomocne mogą być pytania:
a) Czego oczekujesz od grupy wsparcia?
b) Co spowodowało, że tu jesteś? itp.
1
R.K. James, B.E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Wydawnictwo PARPAMEDIA.
Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 2008, s. 149.
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Następnie na podstawie celów indywidualnych członków grupy określamy
cel grupowy.
P a m i ę t a j:
a) cel powinien wynikać z potrzeb uczestników, a nie z twoich przekonań;
b) cel grupowy nie zawsze jest sumą celów indywidualnych, co może generować problemy w grupie (tego się możesz spodziewać, to naturalna reakcja);
c) efektywność pracy grupy zależna jest od sposobu i jasności ustalenia
celu (grupa, która ma narzucone cele, pracuje mniej efektywnie, podobnie
jak grupa, która nie ma jasno określonego celu).
To dopiero początek funkcjonowania grupy, budowania jej klimatu, tożsamości. Grupa bowiem nie jest „tworem” statycznym, jej charakterystyczną
cechą jest ewoluowanie, zmienianie się. Nie dzieje się to jednak chaotycznie
– każda grupa przechodzi podobną drogę zmian, które nazywane są procesem grupowym. Proces grupowy rozpoczyna się w momencie powstawania
grupy, następnie przechodzi przez różne fazy rozwoju aż do rozwiązania
grupy. W tym czasie dochodzi do zmian nie tylko w funkcjonowaniu zewnętrznym (zachowaniu) członków grupy, ale także w ich przeżywaniu,
co wymusza zmianę zadań osoby prowadzącej grupę. Sytuację komplikuje
jeszcze fakt, że także sposób przeżywania osoby prowadzącej ulega zmianom i powinna być ona tego świadoma. Tak głębokie zmiany są efektem
uspołecznienia, do jakiego dochodzi, gdy przebywamy w grupie. W grupie
nie jesteśmy tylko biernymi obserwatorami, chcemy czy nie – nawiązujemy kontakty z innymi ludźmi, z osobami, które znajdują się w sytuacji
podobnej do naszej. Nie są to tylko miłe i przyjemne relacje. Informacje
zwrotne2, jakie otrzymujemy od innych, mogą zburzyć wypracowany przez
lata obraz siebie. Jednak wsparcie emocjonalne, jakie możemy uzyskać od
grupy, pozwala na radzenie sobie z tym i nie tylko tym problemem. Można
powiedzieć, że bycie w grupie to stawanie się silniejszym wskutek przechodzenia przez kryzysy przy wsparciu grupy.
Podobną drogę przechodzi grupa – każda faza procesu grupowego kończy się kryzysem i jeśli zostanie on zażegnany, grupa przechodzi do następnej fazy rozwoju. W innym przypadku grupa może ponieść trzy konsekwencje;
a) następuje stagnacja, zastój;
b) następuje regres – grupa powraca do wcześniejszej fazy;
c) grupa rozpada się.
Przyjrzyjmy się więc fazom procesu grupowego.
2
E. Aronson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, tłum. A. Bezwińska-Walerjan, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 69.
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Fazy procesu grupowego3
a) Faza układności: członkowie grupy porozumieli się co do istnienia
grupy i uczestnictwa w niej, nie mają jednak zaufania do siebie nawzajem.
Dominującą emocją jest napięcie.
Tabela 1. Faza układności
Zadanie stojące przed
członkami grupy w tej fazie

Poznanie się ze sobą członków grupy
Powstanie struktury grupy
Budowanie zaufania
i otwartości

Opis funkcjonowania
Widoczna jest powściągliwość w kontaktach, a równocześnie duża uprzejmość.
Inne zachowania, opinie, emocje nie są uzewnętrzniane. Widoczne jest to nawet
w grupach, których członkowie znali się przed powstaniem grupy – i jest to efektem niskiego poziomu zaufania. Niski poziom zaufania i związane z tym napięcie
ukrywane są poprzez tworzenie atmosfery zabawy, opowiadania dowcipów itp.
Nie ma przyzwolenia na ujawnianie problemów, ujawnianie swojego zdania czy
poruszanie tematów kontrowersyjnych. Jeśli zdarzy się jednak, że problem się
ujawnia, zostaje najczęściej „niezauważony”, zlekceważony. Osoba, która się
otworzy i zachowa się inaczej niż reszta grupy, oskarżana jest o psucie atmosfery
(„po co mówisz, o takich rzeczach”, „przez Ciebie zrobiło się nieprzyjemnie” itp.).
Takie reakcje grupy zatrzymują proces jej rozwoju, jej dynamikę. Dominującą
emocją jest niepokój. Członkowie grupy na tym etapie jej rozwoju poszukują
odpowiedzi na poniższe pytania:
a) Kto tu rządzi?
b) Czy w tej grupie mogę realizować i osiągać swoje cele?
c) Czy jestem gotowy do respektowania norm grupowych zawartych w kontrakcie, czy będę odgrywał rolę członka grupy?
d) Na ile mogę sobie pozwolić?
e) Czego mogę się spodziewać po innych?
f) Czy w tej grupie mogę bezpiecznie uzewnętrzniać swoje przekonania, problemy i emocje? itp.

Źródło: opracowanie własne.

Z a d a n i a o s o b y p r o w a d z ą c e j:
a) przygotowanie pomieszczenia, w którym mają się odbywać spotkania
grupy; ta – wydawałoby się – prozaiczna czynność ma wpływ na to, co będzie
się działo dalej; chodzi nie tylko o efekt pierwszego wrażenia, ale ogólnie sposób zaaranżowania przestrzeni może wspierać albo hamować zaangażowanie
i chęć do pracy;
b) część wstępna/informacyjna spotkania; jasne określenie przyczyn i celu
powstania grupy, wstępne poznanie się (imiona) i określenie formy zwracania
się do siebie („pan/pani” czy po imieniu);
c) badanie potrzeb; czego oczekujesz?, dlaczego/po co tu przyszedłeś/przyszłaś?, co chciałbyś/chciałabyś osiągnąć poprzez uczestnictwo w grupie?;
d) praca nad kontraktem grupowym; pomocna może być rozmowa na temat grup, których członkami byli uczestnicy grupy wsparcia i w których czuli
3
M. Czarnecka, Dobre spotkanie: jak to zrobić?, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2013, s. 10–12.
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się dobrze; zadawanie pytań, np.: czego najbardziej się obawiasz, gdy masz
zabrać głos?, co musiałoby się dziać w trakcie spotkań, abyś wychodziła
z nich usatysfakcjonowana?, jakie zachowania innych osób powodują, że
otwierasz się przed nimi? itp.;
e) budowanie poczucia bezpieczeństwa i klimatu zaufania poprzez pilnowanie przestrzegania zasad zawartych w kontrakcie grupowym;
f) praca nad integracją grupy; przechodzenie od „ja” do „my”, co buduje
spójność grupy i jej tożsamość;
g) bycie „modelem reagowania” w sytuacjach, gdy członkowie grupy wychodzą poza sferę układności, co otwiera drogę przejścia do następnej fazy
rozwoju grupy;
h) ogólnie celem działań osoby prowadzącej jest obniżenie poziomu lęku
członków grupy poprzez zaspokojenie potrzeb szacunku, orientacji i ak
ceptacji.
P a m i ę t a j:
a) dla członków grupy jesteś liderem i od ciebie oczekują przewodzenia
w grupie;
b) będziesz adresatem ich niezadowolenia i krytycznych uwag;
c) nie wszyscy członkowie grupy są w jednakowym stopniu gotowi do
otwierania się; zwracaj na to szczególną uwagę, gdyż zbyt wczesne ujawnianie
głębokich problemów przez jednych może blokować innych; to ryzyko negatywnego wpływu nie tylko na pojedynczych członków, ale także na dynamikę
grupy jako całości;
d) nie staraj się jednak „na siłę” utrzymać klimatu układności, bo efektem
tego będzie niezdolność grupy do konstruktywnego działania, brak efektywności i statyczność (brak rozwoju grupy).
b) Faza konfliktu
Tabela 2. Faza konfliktu
Zadanie stojące przed
członkami grupy w tej fazie
Sprawdzanie innych członków grupy (osoby prowadzącej także), co prowadzi do
oceny, na ile grupa jest dla
nich bezpiecznym miejscem
Ujawnienie i zaakceptowanie
odmienności (doświadczeń,
osobowości, umiejętności
komunikacyjnych, celów,
przekonań itp.)

Opis funkcjonowania
Wzrost zaufania w poprzedniej fazie podniósł poczucie bezpieczeństwa członków grupy, co ułatwia otwieranie się i komunikację pomiędzy poszczególnymi
osobami oraz pomiędzy członkami grupy i osobą prowadzącą. To swoisty czas
„zdejmowania masek”, ujawniania i konfrontowania z innymi swoich przekonań, potrzeb i oczekiwań. Uzewnętrznione zostają potrzeby autonomii, uczestnicy zaczynają mówić o swoim niezadowoleniu, swojej koncepcji prowadzenia
grupy. Pojawia się więc opór i sprzeciw wobec wymagań, sposobu prowadzenia
grupy, który ogólnie skierowany jest do osoby prowadzącej. Atmosfera konfliktu i emocje jej towarzyszące/tworzące ją rodzą napięcie i teraz grupa ma dwie
możliwości rozwiązania tej sytuacji:
a) kontynuowanie, a nawet eskalowanie konfliktu z powstawaniem podgrup
i „załatwianiem” spraw grupy poza nią;
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Tabela 2. cd.
Zadanie stojące przed
członkami grupy w tej fazie
Wypracowanie osobistej
zgody na ujawnianie swoich
doświadczeń
Wypracowanie porozumienia
z innymi członkami grupy

Opis funkcjonowania
b) akceptacja różnic, akceptacja norm, orientacja na zadania; od sposobu
rozwiązania konfliktu zależy, czy będzie on postrzegany jako zagrożenie (w tym
przypadku członkowie grupy będą go unikali, nie będą autentyczni w relacjach), czy jako sytuacja sprzyjająca budowaniu porozumienia i zbliżania się
do siebie.
W efekcie następują zmiany w strukturze grupy, uczestnicy przyjmują role
odpowiadające ich potencjałowi i ograniczeniom. Pod koniec tej fazy grupa
otwarcie rozmawia o swoich problemach, ujawniane są emocje.

Źródło: opracowanie własne.

Z a d a n i a o s o b y p r o w a d z ą c e j:
a) tworzenie psychologicznej przestrzeni do wyrażania negatywnych odczuć;
b) dbanie o to, żeby pomimo klimatu konfliktu grupa nie straciła do siebie
zaufania (spadek zaufania to spadek poczucia bezpieczeństwa);
c) niewchodzenie w konflikty z osobami mającymi inne od twoich przekonania, zdania na różny temat, inaczej przeżywającymi trudne sytuacje;
d) akceptowanie oporu, świadczącego o zdrowym instynkcie samozachowawczym członków grupy;
e) koncentracja na umiejętnościach komunikacyjnych – kreowanie sytuacji, w których uczestnicy mogą rozmawiać o swoich emocjach i sytuacjach
trudnych;
f) nieocenianie osób wypowiadających się, niedawanie gotowych rad („dobrymi radami piekło jest wybrukowane”);
g) zmniejszenie własnej aktywności, zachęcanie do samodzielnych decyzji
dotyczących rozwiązań różnych problemów.
P a m i ę t a j:
a) nie wchodź w rywalizacyjne relacje z członkami grupy, nie przyjmuj
jednak postawy obronnej;
b) nie „zamiataj problemów pod dywan”;
c) wspieraj otwieranie się, ujawnianie problemów i emocji, nawet jeśli grupa tego nie akceptuje, nie przyspieszaj jednak tego procesu – grupa musi być
gotowa do zmian; twoja pomoc w przejściu przez ten trudny etap wzmocni
w grupie zaufanie, a więc i bezpieczeństwo (szansa na większą otwartość);
d) konflikty są ważnym elementem rozwoju grupy (bez nich nie ma rozwoju, dynamiki);
e) na tym etapie grupa może cię obwiniać za „zburzenie miłego klimatu” –
to naturalne reakcje w tej sytuacji; podstawą takich zachowań członków grupy
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jest ich lęk przed zmianą/nieznanym, a nie twoja osoba (chociaż czasem tak
się zdarza);
f) na tym etapie może dojść do rozpadu grupy, jeżeli nie dojdzie ona do
porozumienia.
c) Faza współpracy
Tabela 3. Faza współpracy
Zadanie stojące przed
członkami grupy w tej fazie
Otwarte komunikowanie się

Ujawnianie trudnych treści

Przejmowanie części zadań
związanych z prowadzeniem
grupy

Wypracowanie nowego porozumienia

Opis funkcjonowania
W grupie wyraźnemu obniżeniu uległ poziom napięcia, a wzrósł poziom
zaufania (atmosfera została oczyszczona w fazie konfliktu). Rozpoczyna się
najbardziej efektywny okres istnienia grupy. Sprzyja temu satysfakcja z pozytywnego/twórczego przejścia przez fazę kryzysu, poczucie przechodzenia
od „ja” do „my” („realizujemy cele grupowe, a także moje, indywidualne”,
„stanowimy pewną całość”). Kształtuje się tożsamość i spójność grupy (poczucie przynależności), współpraca, zmierzanie ku wspólnym celom, zaangażowanie, akceptacja różnorodności. Następuje także redefiniowanie celów,
zasad, norm. Zmianie ulegają również struktura grupy i pozycje zajmowane
w grupie. Coraz bardziej otwarte stają się wymiana poglądów i dyskusje
grupowe, widoczna staje się współpraca lub dążenie do niej (współpraca staje
się wartością), członkowie grupy lubią ze sobą przebywać (nie spóźniają się,
starają się być na wszystkich spotkaniach itp.). Cele indywidualne i grupowe
współgrają ze sobą, co sprzyja współdziałaniu. Widoczna staje się solidarność
grupowa.
Może to być trudny etap dla lidera/osoby prowadzącej grupę (jeżeli swoją
wartość buduje na pozycji zajmowanej w grupie), gdyż ujawniły się różnice
indywidualne w obszarze kompetencji, emocji, nastąpiła zmiana w zachowaniach uczestników, zmuszony jest więc oddać część „władzy” w ich ręce.

Źródło: opracowanie własne.

Z a d a n i a o s o b y p r o w a d z ą c e j:
a) wykorzystuj potencjał grupy, nie blokuj jej energii;
b) wykorzystując energię grupy, staraj się utrzymywać zdrowy balans pomiędzy:
– zaspokojeniem indywidualnych potrzeb a potrzebami grupy;
– dbałością o utrzymanie integracji a autonomią;
– pracą nad wspólnymi zadaniami grupy i zadaniami indywidualnymi.
P a m i ę t a j:
a) zaakceptuj fakt, że nie tylko ty decydujesz o tym, co dzieje się grupie;
b) staraj się zmniejszać swoją aktywność;
c) „oddawaj prowadzenie” w ręce innych członków grupy (ukształtowały
się już role grupowe), co zwiększy zaangażowanie i odpowiedzialność grupy
za to, co się w niej dzieje.
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d) Faza końcowa
Tabela 4. Faza końcowa
Zadanie stojące przed
członkami grupy w tej fazie

Przygotowanie się
do rozstania
Poradzenie sobie ze smutkiem i lękiem
Budowanie wiary, że poradzę sobie z zastosowaniem
wypracowanych w grupie
rozwiązań w codziennym
życiu

Opis funkcjonowania
W przypadku grupy wsparcia do zakończenia jej funkcjonowania może dojść
z dwóch powodów:
a) zrealizowano zakładany cel/cele;
b) „rozsadzenie grupy od wewnątrz”, np. drastyczne obniżenie się poziomu zaufania (objaw: nieprzychodzenie na spotkania, spóźnianie się, nieodzywanie się itp.).
W pierwszym przypadku końcowa faza przebiega łagodnie, a uczestnicy grupy
przygotowują się do radzenia sobie bez grupy wsparcia, „załatwiają” sobie
wsparcie indywidualne – przenoszą kontakty na grunt prywatny, umawiają się
na spotkania itp. Może pojawić się tendencja do mniejszego angażowania się
w pracę („po co się angażować, skoro i tak się rozstaniemy?”). Ogólnie jest to
jednak „miękkie” rozstanie.
Inaczej jest w przypadku drugim – tu mówimy bardziej o rozpadzie grupy niż
o etapie kończenia pracy. Ryzyko rozpadu grupy istnieje na każdym etapie jej
rozwoju, a największe zagrożenie stanowi spadek zaufania poniżej poziomu gwarantującego uczestnikom minimum bezpieczeństwa. Może tak się zdarzyć w fazie
konfliktu, gdy grupa nie jest w stanie wypracować porozumienia co do sposobu
jego rozwiązania. Rozpad grupy może nastąpić nawet w pierwszej fazie jej istnienia, czyli w fazie układności, która winna motywować do wspólnego działania.
Dzieje się tak wtedy, gdy grupa blokuje otwieranie się, swobodne wyrażanie
emocji i opinii, a osoba prowadząca nie zastosuje właściwej interwencji.

Źródło: opracowanie własne.

Z a d a n i a o s o b y p r o w a d z ą c e j:
a) zaplanowanie rozstania i przygotowanie na nie grupy;
b) danie prawa członkom do ujawniania trudnych emocji związanych z rozstaniem, np. złości, smutku, ale też radości (niektórzy np. cieszą się, że w końcu będą mieli wolny wieczór i bez poczucia winy powinni mieć możliwość
wyrażenia tego);
c) skierowanie uwagi członków grupy na nowe doświadczenia poza nią;
ukazanie ich jako szansy dalszego rozwoju;
d) motywowanie do korzystania z wypracowanych rozwiązań i umiejętności oraz budowanie wiary we własną skuteczność z równoczesną akceptacją
swoich słabszych stron i słabości;
e) inicjowanie tworzenia „sieci wsparcia” po rozwiązaniu grupy.
P a m i ę t a j:
a) rozstania są naturalnymi wydarzeniami wpisanymi w historię życia człowieka, a więc i grupy; gdy masz inny pogląd na ten temat, to – chcesz czy
nie – przekazujesz go uczestnikom grupy, co utrudnia im dojrzewanie do
samodzielności i rozstanie;
b) w przypadku rozpadu grupy nie utrzymuj jej istnienia „na siłę” – oprócz
spotkania fizycznego nie przynosi to żadnych korzyści osobom indywidual46

nym ani grupie; pomimo twoich wysiłków grupa nie będzie się rozwijała,
proces zmiany ulegnie zatrzymaniu, nastąpi pozorna stabilizacja.
Powyższy opis etapów rozwoju grupy nie uwzględnia jednego elementu, tj.
dynamiki grupy, który jest istotnym elementem różnicującym grupy. To właśnie energia, jaką mają grupy, oraz sposób jej spożytkowania różnią je między
sobą. Niektóre grupy przechodzą po kolei etapy rozwojowe, a inne – tak jak
ludzie – wypracowują swoją własną, indywidualną drogę.
Charakterystyczne jest również to, że proces grupowy niekoniecznie musi
przebiegać liniowo – często zdarzają się powroty do etapów wcześniejszych
i nie jest to błąd. To ważna informacja o tym, co nowego lub nieujawnionego, nierozwiązanego wcześniej pojawiło się w grupie i nad czym trzeba się
aktualnie zatrzymać.
Niezależnie od tego oraz niezależnie od drogi rozwoju, jaką wybierze grupa, w jej trakcie dochodzi do strukturyzowania się grupy, wyłonienia się ról
grupowych.

Role grupowe
Można się zastanawiać, czy wiedza na temat ról grupowych przydatna jest
w przypadku grup wsparcia, szczególnie tych prowadzonych nie przez profesjonalistów. Z mojego doświadczenia wynika, że wiedza ta jest przydatna zarówno dla osób prowadzących, jak i dla uczestników. Ujawniane role grupowe
nie tylko bowiem mówią o indywidualnych cechach odgrywających je osób,
ale są także odzwierciedleniem ich pozycji w strukturze grupy. Charakterystyczne jest to, że role najczęściej nie są przyjmowane świadomie, pomimo że
kryją się za nimi potrzeby (rola zawsze jest „po coś”). Zdarzają się przypadki,
że role przydziela grupa, np. wtedy, gdy jej członkowie znali się wcześniej,
chociaż na innej płaszczyźnie.
Z perspektywy grupy role budują jej strukturę, ta zaś daje poczucie bezpieczeństwa, tworzy przestrzeń do eksperymentowania oraz zapewnia wsparcie.
Role mówią bardzo dużo nie tylko o osobowości osoby je odgrywającej, ale
także o sytuacji grupy, etapie jej rozwoju.
Role grupowe wyłaniają się już na pierwszym etapie istnienia grupy4. Na
tym etapie, gdy dominują niepokój i niepewność, pojawia się lider, który jest
„głosem grupy”, jest aktywny za innych. Inni członkowie grupy są mu wręcz
wdzięczni, że wybawił ich „z kłopotu”, oddają w jego ręce przywództwo. Pojawia się też drugi lider – lider sympatii, osoba, która zauroczyła swoim ciepłem, opiekuńczością, dawaniem wsparcia. Ten lider dba o dobrą atmosferę,
4

J. Szeliga-Lewińska, Ogólny model terapii grupowej, „Psychiatria” 2010, t. 7, nr 3, s. 106.
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pilnuje, aby nikomu nie stała się krzywda. Oprócz ról liderskich stopniowo
wyłaniają się inne. Poniżej opisuję kilka z nich. Duży poziom napięcia dominującego w grupie na etapie układności tworzy zapotrzebowanie na jego
rozładowanie, a zapewnia je „błazen grupowy”, czyli osoba, której główne
zadanie to opowiadanie dowcipów, rozśmieszanie grupy, niepozwalanie na
podnoszenie się poziomu napięcia czy powstawanie konfliktów. W dłuższej
perspektywie jest to jednak rola destruktywna – zatrzymuje rozwój grupy.
Inne role to:
a) „kozioł ofiarny” – odstaje w jakiś sposób od grupy, grupa na nim rozładowuje swoje negatywne emocje;
b) „outsider” – osoba nieangażująca się, niezainteresowana tym, co się
dzieje w grupie; często jest to osoba nieśmiała, uległa lub bierna; łatwo może
stać się kozłem ofiarnym;
c) „dobry uczeń” – najlepiej jak potrafi spełnia oczekiwania osoby prowadzącej / innych osób znaczących w grupie; chce być tak „dobrym uczniem”,
że nie potrafi zinterpretować poziomu gotowości grupy do otwierania się
i zbyt wcześnie opowiada o swoich trudnościach; grupa, która nie znajduje
się jeszcze na tym etapie, wycofuje się z relacji; może także pojawić się agresja
skierowana nie tylko do tej osoby, ale również do osoby prowadzącej;
d) „buntownik” – opozycjonista, pojawia się najczęściej w fazie konfliktu
i atakuje lidera grupy lub osobę prowadzącą grupę; bardzo często podważa
także rozwiązania wypracowane przez grupę.
Nie istnieje zamknięta lista ról grupowych. Nazwy ról także bywają różne
i dlatego istotne jest skoncentrowanie się na rolach występujących najczęściej
i mających duży wpływ na rozwój procesu grupowego. Wiedza o wpływie ról
na proces grupowy ułatwia prowadzącemu grupę korzystanie ze wsparcia
uczestników nastawionych na współpracę, a świadomość znaczenia dla rozwoju grupy ról z perspektywy osoby prowadzącej trudnych, np. buntownika,
zmniejsza ryzyko nietrafionych interwencji.
Ogólnie istotne jest, aby osoba prowadząca miała świadomość ról i innych
czynników wpływających na poszczególnych uczestników oraz na całą grupę
i aby była stale otwarta na jej poszerzanie.
Sytuacje trudne w grupie (z perspektywy osoby prowadzącej):
Opór. Opór jest naturalną reakcją na drodze rozwoju zarówno indywidualnego, jak i grupowego. Opór to „taniec” pomiędzy otwieraniem się a wycofywaniem (po okresach otwarcia następuje wycofanie się). Pokarmem dla
oporu jest lęk przed oceną5, w naszym przypadku – przed oceną w grupie.
5
A. Kozak, Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Wydawnictwo
Onepress, Gliwice 2010, s. 51–53.
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Każde wejście w grupę – nawet grupę, w której nasze uczestnictwo motywowane jest wewnętrznie (grupa wsparcia) – tworzy sytuacje, w których musimy
zmierzyć własne wyobrażenie o sobie z opiniami/informacjami zwrotnymi na
swój temat uzyskanymi od innych. Może to budować samoocenę jednostki,
ale może być także dla niej zagrażające (stąd „taniec”). Najczęstsze obawy to:
strach przed porażką, lęk przed ujawnieniem swoich negatywnych cech, braku
umiejętności itp. Obawy te (i inne) mogą budzić opór przed funkcjonowaniem
w grupie. Sygnały oporu to m.in.:
a) „nie czujesz energii grupy” – grupa utknęła w martwym punkcie;
b) zmiana i uogólnianie się zachowań; uczestnicy stawiający opór zachowują się w jednakowy sposób, np. wszyscy milczą (do tej pory wypowiadali
się, dzielili się spostrzeżeniami, problemami), przestają przestrzegać zasad,
uzewnętrzniają tylko jedno uczucie, np. złość (dotychczas nie mieli trudności
z ujawnianiem całej gamy uczuć);
c) inne zachowania, np. ciągłe konflikty, nawiązywanie relacji „jeden na
jeden”, omawianie problemów grupowych poza grupą, spóźnianie się, przeciągające się milczenie;
d) opuszczanie grupy, poszukiwanie tematów niezwiązanych z ujawnionymi wcześniej potrzebami i celami;
e) niereagowanie grupy na opór indywidualnych osób.
Podstawowym zadaniem osoby prowadzącej jest zaakceptowanie oporu, co
pomoże uczestnikom w akceptacji tych obszarów siebie, które nie do końca
akceptują. Pomóc może w tym wiedza, że opór najczęściej jest nieświadomy,
a jego źródłem nie jest osoba prowadząca (chociaż może się zdarzyć również
taka sytuacja). Nie należy więc zmagać się z oporem uczestników, konfrontować się z nim, bo zablokuje to emocje i zachowania sprzyjające budowaniu
głębszych relacji. Nie znaczy to, że należy cicho czekać na zakończenie oporu
– rolą prowadzącego jest tworzenie sytuacji, które będą skłaniały uczestników
do aktywności. Mogą to być np. pytania/zdania:
a) co cię w tej grupie tak złości? – opowiedz o tym;
b) powiedz każdej osobie w grupie, co mogłaby zrobić (konkretnie), aby
sytuacja w niej się poprawiła;
c) co musiałoby się dziać w grupie, abyś był/była zadowolony/zado
wolona?
Odpowiedzi pozwolą na nazwanie sytuacji trudnych, skonfrontowanie się
z nimi, przyczynią się do wzrostu poziomu niezależności oraz podejmowania
decyzji indywidualnych i grupowych, co ułatwi przezwyciężenie oporu.
Konflikt. Konflikt, podobnie jak opór, jest nieunikniony w relacjach nawet z najbliższą, najbardziej kochającą osobą. Niestety konflikt ma bardzo
„złą opinię” – przedstawiany jest najczęściej jako siła niszcząca związki/
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relacje, nie jest zauważana jego pozytywna rola w rozwoju. W każdej relacji
zawarty jest pewien potencjał konfliktów, my zatrzymajmy się jednak tylko
na potencjale zawartym w grupie. W miarę rozwoju grupy zmienia się zakres
potrzeb jej członków, pojawia się różnorodność we wszystkich obszarach
funkcjonowania (myślenie, zachowanie, uczucia). Dobrze rozwiązany konflikt służy rozwojowi grupy, prowadzi do podniesienia poziomu radzenia
sobie z problemami, może uruchomić kreatywność grupy. Ignorowanie konfliktu, „uciekanie” od niego bardzo obniża efektywność działań grupy, nie
sprzyja kształtowaniu się dojrzałego stosunku do problemów i sposobów
ich rozwiązywania6. Warto więc obserwować grupę i nie czekać, aż pojawi
się burza, tylko reagować wcześniej (udając się na wędrówkę, zabieramy ze
sobą kanapki, gdy wiemy, że na tym terenie nie ma sklepów ani restauracji
– w innej sytuacji wystarczy karta kredytowa). Warto tu zwrócić uwagę m.in.
na następujące elementy:
a) obniżenie się poziomu efektywności (zmniejszanie się indywidualnej
aktywności – ujawnianie problemów);
b) ujawniające się/widoczne napięcie w relacjach;
c) widoczna niechęć do siebie niektórych członków grupy;
d) bardzo wyraźny spadek motywacji;
e) odchodzenie od wypowiedzi wprost, np. częstsze posługiwanie się aluzjami, metaforami.
Wyzwaniem dla osoby prowadzącej jest bycie przygotowanym na nadejście
konfliktu, tylko bowiem w tym przypadku konflikt będzie jej sprzymierzeńcem, ułatwi i skróci drogę do rozwiązania problemów. Pamiętajmy, że rozwiązany konflikt oznacza:
a) obniżenie napięcia;
b) otwarte ujawnianie problemów;
c) zmniejszanie ryzyka wzajemnych oskarżeń i działań odwetowych.
Rezultatem jest wzrost poziomu efektywności grupy. Warto więc patrzeć
na konflikt jak na kryzys, a kryzys zawsze jest równocześnie końcem i początkiem – końcem starego etapu, a początkiem nowego. Kryzys jest równocześnie szansą rozwoju i ryzykiem zaburzeń. Rozwój grupy uwarunkowany jest
kryzysami i od osoby prowadzącej, jej wiedzy i umiejętności zależeć będzie,
czy kryzys stanie się szansą rozwoju grupy, czy nastąpi wzrost ryzyka zaburzeń (stagnacja, a nawet rozpad grupy). Dobre przejście przez kryzys zawsze
wzmacnia grupę, wpływa pozytywnie na jej spójność.
Pomimo że konflikty/kryzysy są przewidywane w rozwoju grupy, mają one
jednak różne przyczyny – dotychczas mówiliśmy o tych tkwiących w grupie,
6
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Tamże, s. 58.

ale są jeszcze przyczyny tkwiące w osobie prowadzącej, np. koncentracja na
ukrywaniu swoich słabości, lęk przed konfliktem i przykrywanie go przesadną
dbałością o uczestników. Inne przyczyny to np. niedookreślony cel, niedopracowany kontrakt grupowy.

Niedookreślony cel / brak jasności celu
Na początku niniejszego artykułu wspominałam już o konieczności ustalania celów grupowych, są jednak sytuacje, gdy grupa nie wypracowała celu
(„po co, skoro wszyscy wiedzą, o co chodzi”), cel jest, ale nie jest on do końca
jasny. Ważność celu pokazuje sytuacja, gdy po kilku spotkaniach rozpada
się grupa, której wszyscy członkowie aktywnie dążyli do jej powstania, byli
zmotywowani do uczestniczenia w niej. Dlaczego tak się stało? Zabrakło spoiwa, jakim jest cel – cel to coś naszego, wspólnego. To on buduje spójność
grupy na dalszych etapach jej istnienia. Aby przejść przez tę trudną sytuację,
konieczna jest praca nad określeniem celu, co wymaga czasem cofnięcia się
do wcześniejszego etapu rozwoju grupy i zaangażowania w jego ustalanie
wszystkich jej członków.
Drugą przyczyną niskiej efektywności grupy może być niejasność celu,
np. opieranie się na celach zdefiniowanych przez inne grupy. Podkreślam
to, gdyż ambitna osoba prowadząca, której „szkoda czasu”, może sama ustalić cel („wiem, co im jest potrzebne”) lub oprzeć się na celach innych grup.
Ważne jest, aby w takich sytuacjach pamiętać, że grupa pracuje efektywniej,
gdy realizuje cele ustalone przez siebie, a nie narzucone. Warto więc dłużej
zatrzymać się nad określaniem celu, bo zapewni nam to profity w przyszłości.
Najważniejsze jednak jest to, aby cel był jasny i zrozumiały dla całej grupy
oraz zrozumiały indywidualnie przez każdego członka grupy. Tylko wtedy
członkowie grupy będą zmotywowani do jego realizacji.

Niedopracowany kontrakt grupowy
Każda nowo powstająca grupa raczej nie jest świadoma roli, jaką spełnia
w życiu swoich członków, oraz obowiązków przed nią stojących. W grupie,
w której wszyscy członkowie uczestniczą z motywacji wewnętrznej, powstaje
ryzyko pominięcia kontraktu, a w sytuacji, gdy grupa nie wypracowała jeszcze
specyficznych tylko dla siebie norm, kontrakt jest swoistą „umową społeczną”,
jest zbiorem „przykazań grupowych”. Kontrakt jest fundamentem, na którym
grupa i jej członkowie budują świadomość roli grupy i jej wpływu na indywidualnych uczestników; kontrakt przyczynia się także do uświadamiania sobie
obowiązków wynikających z uczestnictwa w grupie. Kontrakt ustala zatem
zasady funkcjonowania grupy. Gdy jest niedopracowany, przetrwanie grupy
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jest niemożliwe. Niedopracowanie kontraktu dotyczy także sytuacji sztywności ustalonych na początku reguł w nim zawartych. Oczywiste jest, że pewne
zapisy nie mogą ulegać zmianom, gdyż konstytuują one grupę, ale inne mogą
ulegać zmianie/modyfikacji. Może się również okazać, że na danym etapie
rozwoju grupy są one nieadekwatne, nie spełniają już swoich funkcji albo
są wręcz zbędne. Należy pamiętać, że gdy osoba prowadząca widzi potrzebę
zmiany czy wprowadzenia nowej normy/reguły, to i tak zawsze winno to
podlegać decyzji grupy.

Zakończenie
Dotychczas nie zdefiniowaliśmy jeszcze modelu prowadzenia grupy wsparcia, a ma on wpływ na wszystkie procesy opisane wyżej. Tak więc możemy
mówić o prowadzeniu grupy:
a) opartym na procesie;
przedstawienie
i przedyskutowanie ich z grupą. Jak ważna jest rola prowadzącego
b) opartymmodeli
na programie;
c)
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Rys. 1. Funkcje osoby prowadzącej grupę wsparcia
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52 Model ten może pomóc osobie prowadzącej w uświadamianiu sobie aktualnego sposobu
prowadzenia grupy i jego efektywności oraz we wzbogacaniu go o inne potrzebne aktualnie
aspekty.

Patrząc z perspektywy rodzicielstwa zastępczego, znając potrzeby rodzin
zastępczych, należy stwierdzić, że najbardziej korzystne jest przyjęcie trzeciego modelu, tj. prowadzenie grupy oparte na modelu mieszanym. W praktyce
jest to np. zapraszanie specjalisty na niektóre spotkania tematyczne.
Model ten, tak jak wszystkie inne decyzje, winien zostać wybrany i zaakceptowany przez członków grupy. Jednak najważniejszą rolę odgrywa osoba
prowadząca – to jej zadaniem jest przedstawienie modeli i przedyskutowanie
ich z grupą. Jak ważna jest rola prowadzącego grupę, pokazuje model przedstawiony przez Klausa W. Vopla. W modelu tym efektywność prowadzenia
grupy oparta jest na czterech filarach.
Model ten może pomóc osobie prowadzącej w uświadamianiu sobie aktualnego sposobu prowadzenia grupy i jego efektywności oraz we wzbogacaniu
go o inne potrzebne aktualnie aspekty.
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Rozdział 4

Korzyści dla dziecka wynikające z uczestnictwa
rodziców zastępczych w grupie wsparcia
Patrycja Kaszubska-Dziergas
Uniwersytet Opolski
ORCID: 0000-0002-3335-0432

Zachodzące przemiany w strukturze rodziny, pełnionych funkcjach, rolach
oraz relacjach wewnątrzrodzinnych przyczyniają się do zaburzeń jej prawidłowego funkcjonowania. Pojawiające się problemy z odgrywaniem roli rodzicielskiej mogą uniemożliwiać spełnianie podstawowych funkcji rodziny, powodując jej dezintegrację. Podejmowane przez specjalistów działania profilaktyczne
i wspierające rodzinę naturalną nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty,
a wtedy jedynym rozwiązaniem staje się umieszczenie dziecka w zastępczym
środowisku opiekuńczo-wychowawczym1. Rodzicom zostaje wówczas ograniczona, zawieszona lub odebrana władza rodzicielska, a ich dziecko zostaje czasowo bądź trwale pozbawione szans wychowywania się w rodzinie naturalnej.
Stan ten określa się mianem sieroctwa, a jedną z form jego kompensacji jest
rodzina zastępcza2. W świetle Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem rodziców zastępczych jest
zapewnienie całodobowej opieki i wychowania, a w szczególności:
„1. traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości
osobowej;
2. zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3. zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych
i szkolnych;
1
M. Ruszkowska, Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 4.
2
A. Romaniuk, Prawne aspekty rodzicielstwa – władza rodzicielska, [w:] Rodzicielstwo: między
domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008, s. 118–119.
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4. zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
5. zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych;
6. zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie
prywatne dziecka;
7. umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że
sąd postanowi inaczej”3.
Rodzina zastępcza – ze względu na charakter swojej działalności i poprzez
realizowanie zadań z zasady wykonywanych przez rodzinę – jest formą pieczy
zastępczej najbardziej zbliżoną do rodziny naturalnej4. Dziecko w niej umieszczone ma szansę na wzrastanie w pełnej wielopokoleniowej rodzinie. Uczestniczy w życiu rodzinnym, pełniąc określone role: rolę córki/syna, rolę siostry/
brata. Przejmuje określone wzory zachowań oraz akceptowane społecznie
systemy wartości, a zatem kształtuje osobowość zdolną do założenia własnej
rodziny i odgrywania w niej określonych ról5. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie jest jednak zadaniem łatwym. Przyjęcie dziecka pochodzącego
z rodziny często patologicznej wiąże się nie tylko z opieką i wychowaniem, ale
również ze spełnianiem dodatkowych funkcji: kompensacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, co z kolei wymaga od rodziców zastępczych ciągłego
podnoszenia swoich kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem6. Ważne więc
jest nie tylko przygotowanie kandydatów na rodziców zastępczych, ale także
ustawiczne wspieranie misji, jakiej podjęli się rodzice zastępczy, aby występujące problemy opiekuńczo-wychowawcze nie stały się powodem rezygnacji
ze spełnianej funkcji7.
Wszelkie podejmowane przez organizacje rządowe i pozarządowe inicjatywy na rzecz wspierania rodzin zastępczych sprzyjają rozwiązywaniu
zgłaszanych przez nie problemów, a więc wpływają na jakość ich funkcjonowania8. Jedną z takich inicjatyw jest tworzenie grup wsparcia dla rodziców
zastępczych. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentowanie dobrych
praktyk dają im możliwość dyskusji nad problemami, z jakimi zmagają się
3
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [art. 40,
Dz.U. 2019, poz. 1111].
4
J. Matejek, Kompensacja sieroctwa społecznego w działalności Rodzinnych Domów Dziecka:
wybrane aspekty metodyczne, „Labor et Educatio” 2014, nr 2, s. 95.
5
Zob. M. Blumczyńska, Proces przygotowania wychowanków rodzinnych domów dziecka do
samodzielności, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1991, nr 4, s.  173–178; A. Majchrowska,
Wrastanie wychowanków rodzinnego domu dziecka w środowisko z perspektywy wychowawców,
„Pedagogia Ojcostwa” 2011, nr 2, s. 328–329.
6
M. Ruszkowska, dz. cyt., s. 79.
7
M. Posłuszna-Owcarz, A. Siedlecka, I. Dzięciołowska, J. Kiełt, M. Bik, Problemy rodzin zastępczych w opinii praktyków, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 6, s. 47–48.
8
K. Błażejewska, Bariery i szanse rodzicielstwa zastępczego. Rodzina zastępcza receptą na
kryzys?, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2014, t. 24, s. 174.
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na co dzień, oraz zwiększają ich skuteczność i satysfakcję z podejmowanych
działań, przynosząc korzyści nie tylko im samym, ale również dzieciom pozostającym pod ich opieką. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej korzyściom
dla dziecka wynikającym z uczestnictwa rodziców zastępczych w grupie
wsparcia.

Skuteczna i łagodna adaptacja dziecka
do nowego miejsca zamieszkania
Wejście dziecka do nowej rodziny jest sytuacją trudną zarówno dla rodziny,
jak i dla niego samego. W jednym czasie uruchamiają się trzy następujące
procesy: separacja od rodziny, przejście do rodziny zastępczej i włączenie
w nowy system rodzinny9. Dziecko zostaje umieszczone w nieznanym dotąd środowisku, w którym istnieją inne wartości, normy, prawa i obowiązki.
Żyje ono w środowisku obcych ludzi, zmianie ulega otoczenie rówieśników,
nierzadko także uczniów i nauczycieli10. W takiej sytuacji dziecko często nie
radzi sobie ze swoimi emocjami i zachowuje się nieadekwatnie do zaistniałej
sytuacji – zamyka się w sobie, wycofuje, blokuje na kontakty z rodzicami
zastępczymi11.
Skuteczna i łagodna adaptacja dziecka do nowego miejsca zamieszkania
jest możliwa dzięki umiejętnemu zmaganiu się rodziców zastępczych z wieloma różnorodnymi emocjami przejawianymi przez dziecko i reagowaniu
na te emocje12. Rodzice zastępczy muszą być świadomi potrzeb dziecka
i gotowi być z nim wtedy, gdy ono tego potrzebuje. Powinni powoli przyzwyczajać je do otoczenia, dając mu czas na poznanie nowych ludzi13. Muszą
pamiętać, że każde zachowanie dziecka ma swoją przyczynę i cel. Innymi
słowy, dziecko robi coś z określonych powodów i dla określonego celu.
Reakcją rodziców zastępczych powinno być powstrzymanie zachowania
i zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i innym. Na tym etapie szczególnie
istotne jest budowanie właściwej relacji z dzieckiem i przekonanie go, że
może zaufać dorosłemu. Dopiero w późniejszym okresie przychodzi czas
na uczenie dziecka radzenia sobie ze swoimi emocjami czy na zmianę jego
zachowania14.
Z. Stelmaszuk, Dziecko w rodzinie zastępczej, „Praca Socjalna” 2000, nr 3, s. 83–85.
M. Duda, Wyzwania wychowawcze w rodzinie zastępczej, „Studia Socialia Cracoviensia” 2016,
nr 2(15), s. 124.
11
I. Krzyżanowska, Trudności adaptacyjne w rodzinie zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kolnie, http://pcprkolno.pl/public/archiwum/pcprkolno.nazwa.pl/typowe-problemy/
140-trudnosci-adaptacyjne-w-rodzinie-zastepczej.html (10.02.2020).
12
K. Błażejewska, dz. cyt., s. 173.
13
I. Krzyżanowska, dz. cyt.
14
Tamże.
9
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Silna więź emocjonalna dziecka z rodzicami zastępczymi
oraz pozostałymi członkami rodziny
Aby dziecko mogło się przyzwyczaić do swoich nowych rodziców, musi czuć
pomiędzy nimi a sobą silny związek emocjonalny. Rodzice zastępczy mają za
zadanie wytworzenie więzi, jednak w inny sposób, niż to się dzieje naturalnie.
Muszą utworzyć nową grupę społeczną z osób będących sobie obcymi. Jest to
proces długofalowy i wielostronny. Pojawiają się co najmniej dwa typy więzi:
naturalna – między spokrewnionym rodzeństwem i narzucona – w stosunku do wszystkich dzieci. Dlatego powinni oni wytwarzać i wzmacniać więzi
pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, stosując różnego typu działania15.
Bardzo ważną rolę w tworzeniu silnej więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami zastępczymi oraz pozostałymi członkami rodziny odgrywa wspólne bycie
razem. Rodzice zastępczy powinni stwarzać taką atmosferę i takie sytuacje, by
jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem o tym, co zdarzyło się w domu, w szkole
czy o obejrzanym wspólnie filmie. Wypowiadanie myśli, doznawanie uczuć
łączy i zbliża wszystkich członków rodziny. Równie ważna dla wzmacniania więzi i lepszego poznania się jest wspólna codzienność rodzinna, która
obejmuje wspólną pracę, wykonywaną razem przez domowników w domu
oraz poza nim. Rodzice zastępczy powinni włączać dziecko do wspólnego
przygotowywania posiłków, sprzątania, koszenia trawy czy robienia zakupów.
Natomiast centralnym punktem integracji rodzinnej powinien być wspólny
stół, przy którym zasiadają wszyscy domownicy i swobodnie ze sobą rozmawiają. Wspólne spożywanie posiłków daje poczucie jedności, pozwala lepiej
się poznać i zrozumieć. Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o uroczystościach domowych oraz rodzinnych tradycjach. Rodzice zastępczy dbający
o coroczne przeżywanie kolejnych rocznic, urodzin, imienin poszczególnych
członków rodziny sprawiają, że wszyscy stają się jeszcze bardziej bliscy sobie. Z kolei organizowane przez nich wspólne spacery, wyprawy rowerowe
czy wyjazdy na majówkę wzmacniają poczucie tożsamości i przynależności
dziecka do rodziny16.

Podtrzymywanie więzi i pozytywnych relacji dziecka
z jego rodziną naturalną
Podstawową potrzebą w życiu każdego dziecka jest potrzeba podtrzymywania relacji z najważniejszymi mu osobami, w tym z rodzicami, rodzeństwem
i dziadkami. Z wynikającej z tej potrzeby stałości, przynależności, tożsamości,
15
M. Prokosz, Budowanie więzi w rodzinnych formach opieki, „Relacje. Studia z Nauk Społecznych” 2016, nr 1, s. 63–64.
16
Tamże, s. 65–67.
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świadomości swojego pochodzenia oraz emocji przeżywanych przez dziecko
w momencie oddalenia od tego środowiska wynika jego potrzeba stałego
kontaktu ze swoimi bliskimi. Praca nad więzią może mieć różne formy – od
przechowywania pamiątek, fotografii, po prowadzenie rozmów, zbieranie
informacji czy organizowanie spotkań. Działania te niewątpliwie wymagają zaangażowania, odpowiedniego przygotowania i współpracy wielu osób
i instytucji17.
Jednym z zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest współpraca rodziców zastępczych z rodziną naturalną dziecka w zakresie podtrzymywania ich wzajemnych więzi i pozytywnych relacji, chyba że sąd postanowi inaczej18. Rodzice
zastępczy muszą pamiętać o tym, że sprawują opiekę nad dzieckiem czasowo, do momentu uregulowania sytuacji w jego rodzinie naturalnej. Dziecku
znacznie łatwiej będzie wrócić do swojej rodziny, gdy zachowa kontakt ze
swoim środowiskiem. W sytuacji, gdy nie ma ono kontaktu ze swoimi rodzicami naturalnymi, to i tak żyje w dwóch światach – rzeczywistym w rodzinie
zastępczej i emocjonalnym w swoim domu rodzinnym. Podtrzymywanie ich
wzajemnych kontaktów umożliwia bieżącą pracę nad zmianami, kontrolę tych
zmian i relacji, tworzenie nowych, bardziej złożonych relacji, a więc wzmacnianie więzi, przygotowanie do ponownego bycia razem, ale już na innych
warunkach19.

Rozwój samodzielności życiowej
Samodzielność życiowa jest ważnym elementem procesu wychowania każdego człowieka20. Człowiek samodzielny cechuje się odpowiednim przygotowaniem do życia rodzinnego, zawodowego, społecznego i obywatelskiego21.
Wpojenie młodym ludziom cech umożliwiających samodzielne bytowanie
w wymienionych obszarach życia jest zabiegiem trudniejszym, gdy dokonuje się on w środowisku zastępczym22. Trzeba podkreślić, że każde dziecko
17
M. Szczygielska, Problematyka sytuacji rodzinnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
w kontekście powrotu do rodziny naturalnej, [w:] Mapa pomocy rodzinie – w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, red. E. Trubiłowicz, M. Szczygielska, A. Skwarka-Buzała, M. Langer-Fyda, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków 2017, s. 20.
18
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [art. 33,
Dz.U. 2019, poz. 1111].
19
M. Szczygielska, dz. cyt., s. 29–31.
20
M. Mielczarek, Przygotowanie do samodzielności życiowej usamodzielnianych wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych, „Civitas Hominibus” 2018, nr 13, s. 159.
21
G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s. 109.
22
M. Mielczarek, dz. cyt., s. 159.
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w pieczy zastępczej podlega sformalizowanemu procesowi usamodzielniania,
którego zasady regulują przepisy zawarte w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej23.
Rodzice zastępczy powinni uczyć dziecko samodzielności rodzinnej przez
naukę wykonywania prac umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
w rodzinie. Należy tutaj podkreślić umiejętność planowania i wydawania
pieniędzy, angażowanie się w opiekę nad młodszym rodzeństwem – odprowadzanie i przyprowadzanie z przedszkola, ze szkoły czy pomoc przy
odrabianiu lekcji. W ten sposób dziecko nabywa podstawowych wartości
i wzorów zachowań mających wpływ na jakość jego przyszłego życia rodzinnego. Natomiast przygotowanie dziecka do samodzielności zawodowej
powinno odbywać się przez edukację zawodową, branie udziału w szkoleniach, kursach, praktykach, stażach zawodowych oraz podejmowanie
przez niego prac w czasie wolnym. Pomocnymi metodami mogą okazać
się także rozmowy wychowawcze, narzucanie obowiązków domowych i zachęcanie dziecka do nauki wybranego zawodu. Spowodują one, że dziecko
będzie bardziej zdyscyplinowane i odpowiedzialne za swoje decyzje dotyczące życia zawodowego. Z kolei przygotowanie dziecka do samodzielności
społecznej powinno opierać się na rozmowach o tematyce zdrowotnej,
nauce wypełniania druków, załatwiania różnych spraw urzędowych oraz
mobilizowaniu do wolontariatu. Wszystko to sprawi, że dziecku łatwiej
będzie funkcjonować w społeczeństwie, nawiązywać i podtrzymywać satysfakcjonujące relacje z ludźmi. Ostatnim obszarem jest przygotowanie
do samodzielności obywatelskiej. Aby spełnić tę funkcję wychowawczą,
rodzice zastępczy powinni z dzieckiem rozmawiać o Polsce, oglądać wiadomości, obchodzić uroczystości państwowe, uczyć praw i obowiązków
obywatelskich24.

Ukształtowanie nawyków właściwego spędzania
czasu wolnego
Ukształtowanie nawyków właściwego spędzania czasu wolnego u dziecka
przebywającego w rodzinie zastępczej nie jest zadaniem łatwym. Często sposób korzystania z czasu wolnego jest odwzorowaniem złych przykładów zachowań nacechowanych agresją i przemocą dostarczonych przez rodziców
naturalnych. Dziecku brakuje pożądanych społecznie wzorów postępowania, czego skutkiem jest brak umiejętności gospodarowania swoim czasem
23
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [art. 140–153,
Dz.U. 2019, poz. 1111].
24
M. Mielczarek, dz. cyt., s. 165.
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wolnym i nierzadko dokonywanie wyborów ryzykownych, a czasem nawet
szkodliwych dla zdrowia25.
Punktem wyjścia do ukształtowania nawyków właściwego spędzania czasu
wolnego jest praca rodziców zastępczych z dzieckiem nad niwelowaniem jego
złych nawyków. Muszą oni jednak pamiętać, że jest ona możliwa tylko dzięki
dobrej relacji z dzieckiem. Daje ona bowiem możliwość wywierania skutecznego wpływu na jego zachowanie. Kontakt rodziców zastępczych z dzieckiem
nie powinien ograniczać się do pomocy w lekcjach czy tworzenia szczególnej
sytuacji wychowawczej. Powinni oni szukać różnych sposobów spędzania czasu wolnego z dzieckiem, jak np. wspólne ćwiczenia fizyczne, czytanie książek
czy nawet wspólne sprzątanie pokoju. W ten sposób tworzą i wzmacniają
wzajemne więzi oraz pokazują, jak można wartościowo spędzać czas wolny –
że nie musi być przeznaczony wyłącznie na rozrywkę, że można coś dobrego
zrobić dla siebie i dla innych26. Należy w tym miejscu podkreślić, że oprócz
wspólnie podejmowanych z dzieckiem aktywności istotny jest także własny
przykład – czyli to, jak rodzic zastępczy spędza swój czas wolny w pojedynkę.
Dziecko, widząc np. ojca zastępczego pracującego przy komputerze, czytającego książki związane z pracą zawodową, ma okazję do odebrania sygnału,
że obcowanie ze słowem pisanym to zarówno praktyczna konieczność, jak
i przyjemność. W konsekwencji będzie z przyjemnością podchodziło do obowiązków szkolnych, a tym samym będzie osiągało lepsze wyniki w nauce
szkolnej27.

Znajomość zasad i norm postępowania
Proces wychowania dziecka w rodzinie zastępczej stwarza najwięcej trudności. Obok typowych problemów wychowawczych ta forma opieki obciążona
jest dodatkowymi czynnikami utrudniającymi ten proces, jak np. trudności
adaptacyjne czy niedostosowanie społeczne dziecka. Praca wychowawcza
rodziców zastępczych wymaga wiele poświęceń, wyrzeczeń i cierpliwości.
Powinni oni być świadomi, że poprzez miłość ojcowską i macierzyńską nadają
konkretną formę działalności wychowawczej. Dzięki temu dziecko może na
nowo doznawać uczuć rodzicielskich, darzyć zaufaniem osoby dorosłe i wzrastać w atmosferze pełnej bezpieczeństwa i miłości28.
25
K. Smolik, Czas wolny dziecka a praca zawodowa rodziców, „Państwo i Społeczeństwo” 2011,
nr 3, s. 82.
26
Tamże, s. 83–86.
27
E. Domagała-Zyśka, Rola ojców w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym ich dzieci, [w:]
Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
2001, s. 375.
28
M. Ruszkowska, dz. cyt., s. 81.
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W wychowaniu do przestrzegania określonych zasad i norm postępowania
duże znaczenie ma zachowanie rodziców zastępczych, którzy są ich nosicielami. Dziecko uczy się przez naśladownictwo – co mu wolno, a czego nie, co
należy, a czego na pewno nie można robić. Pozytywne postawy rodzicielskie
przejawiane przez rodziców zastępczych umacniają i integrują rodzinę, dają
dobre wzorce wzajemnego zrozumienia i współpracy, stanowią ochronę przed
zachowaniami niezgodnymi z obowiązującymi w społeczeństwie. Ważne jest
jednak, aby rodzice zastępczy pamiętali, że o ile przejawiane przez nich postawy co do fundamentalnych zasad pozostają niezmienne, o tyle wykorzystywane formy i metody oddziaływania powinny ulegać zmianie wraz z wiekiem i rozwojem dziecka oraz jego możliwościami w zakresie umiejętności
poznawczych i analitycznych, samodzielności, odpowiedzialności i dojrzałości
życiowej29.

Znajomość słabych i mocnych stron
Poznanie słabych i mocnych stron dziecka jest konieczne, aby ukierunkować jego rozwój. Rodzice zastępczy powinni jednak zdać sobie sprawę z tego,
że każde dziecko ma swoją osobowość i upodobania. Poznanie jego wad i zalet
– w czym dobrze się czuje, a co nie jest jego mocną stroną – umożliwia nadanie kierunku dziecięcej edukacji i rozwijania hobby. Muszą je obserwować,
prowadzić z nim rozmowy, interesować się tym, co u niego się dzieje i co je
ciekawi. W ten sposób poznają formę aktywności, którą jest najbardziej zainteresowane, która przychodzi mu z łatwością i którą warto rozwijać30.
Właściwie prowadzony proces kształtowania osobowości dziecka w rodzinie zastępczej opiera się na jego mocnych stronach. Rodzice zastępczy
powinni stać się dla dziecka tutorami, czyli tymi, którzy wskażą odpowiednią drogę życiową, nauczą podejmowania decyzji, dokonywania wyborów,
umiejętności właściwego wykorzystywania posiadanej wiedzy, podejmowania
interakcji z członkami społeczeństwa, nawiązywania trwałych więzi i wreszcie
są zdolni należycie wykorzystać potencjał tkwiący w dziecku i doprowadzić je
do uspołecznienia31. Jednocześnie muszą oni pamiętać o zapewnieniu dziecku
możliwości udziału nie tylko w różnorodnych zajęciach związanych z rozwo29
J. Matejek, M.Z. Jędrzejko, M. Kowalczyk-Marcjan, Rodzina jako podstawowy czynnik ochrony przed zachowaniami ryzykownymi, [w:] Zachowania ryzykowne nastolatków, red. A. Dobrychłop i in., Wydawnictwo ASPRA-JR, Oficyna Wydawnicza von Velke, Warszawa–Milanówek 2017,
s. 167–168.
30
J. Wróbel, Dlaczego warto wcześnie poznać mocne strony dziecka?, https://www.rodzice.pl/
mocne-strony-dziecka-jak-je-rozpoznac-i-wspierac/ (10.02.2020).
31
A. Zybura, Opieka i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej. Na przykładzie powiatu
ostrowieckiego, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 2016, t. 8 (2), s. 538.
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jem jego zainteresowań i zdolności, lecz także w zajęciach kompensacyjnych
o charakterze socjalizacyjnym, terapeutycznym, profilaktycznym, korekcyjnym itp.32 Dziecku, które dostrzega zarówno swoje słabe, jak i mocne strony,
łatwiej funkcjonować w społeczeństwie. Jest bardziej otwarte, szybko nie
zniechęca się w dążeniu do obranego celu oraz chętnie podejmuje pracę nad
pokonywaniem własnych słabości i trudności.

Wyższa samoocena i poczucie własnej wartości
Sprawowanie opieki i wychowywanie dziecka osieroconego niosą ze sobą
wiele trudności. Czuje się ono niechciane, samotne, inne, co prowadzi do
ukształtowania u niego niskiej samooceny i poczucia własnej wartości. Rodzina zastępcza stara się podejmować złożone zadania z zakresu kompensacji
braku naturalnego środowiska rodzinnego, zaspokojenia potrzeb i rozwijania
różnorodnych umiejętności, które w przyszłości mają stać się źródłem pozytywnej samooceny dziecka33.
Kluczem do budowania wysokiej samooceny i poczucia własnej wartości
są pochwały i zachęty. Rodzice zastępczy powinni doceniać dziecko, głośno
wyrażać aprobatę, zauważać jego wysiłki i mobilizować je do dalszych działań. Słowem i gestem powinni dać mu odczuć, że cieszą się z jego osiągnięć,
nawet tych najmniejszych. W ten sposób dziecko dostaje komunikat, że jest
akceptowane i ma prawo cieszyć się ze swoich dokonań i być z siebie dumne34.
Zna swoją wartość i wie, że nie zawsze musi być idealne – że może pozwolić
sobie na błędy i umie z nich wyciągać wnioski. Łatwiej dokonuje wyborów,
które pozostają w zgodzie z jego potrzebami; układa życie tak, by móc z niego
czerpać satysfakcję i radość35.

Motywacja do osiągnięcia obranego celu
Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej często ma problemy ze zdrowiem, z zachowaniem oraz z nauką. Wynikają one z warunków środowiskowych, w których wcześniej się wychowywało, z braku zainteresowania
rodziców naturalnych dzieckiem i jego sprawami. Negatywne doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego powodują, że ma ono niskie aspiracje
J. Matejek, dz. cyt., s. 100.
A.M. Maliszewska, Samoocena u dzieci w opiece zastępczej, „Wychowawca” 2012, nr 12,
s. 14–15.
34
A. Kwaśny, A. Krystyniak, Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania, http://edukacja.fdds.
pl/4d71b87e-28de-4bab-9691-314576e6a368/Extras/slowa-maja-moc.pdf (10.02.2020).
35
A. Kwaśny, Jak budować poczucie własnej wartości u dzieci, http://www.edu.fdds.
pl/4d71b87e-28de-4bab-9691-314576e6a368/Extras/poczucie-wartosci.pdf (10.02.2020).
32
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edukacyjno-zawodowe, rodzinne i osobiste. Szybko się zniechęca, wiele
zadań uważa za trudne, nie chce się ich podejmować. Brak mu wiary w siebie i swoje możliwości, a dodatkowo motywację obniżają niepowodzenia,
których doświadcza np. w szkole, oraz problemy z akceptacją w gronie rówieśników36.
W kształtowaniu u dziecka motywacji do osiągnięcia obranego celu ważna jest świadomość rodziców zastępczych, że jest ona źródłem jego sukcesu. W codziennej pracy z dzieckiem powinni oni wykorzystywać motywację
opartą na wzmocnieniach zewnętrznych, takich jak np. pochwała, nagroda,
uśmiech. Z czasem muszą doprowadzić do takiej sytuacji, aby dziecko samo
zaczęło odczuwać motywację, która będzie oparta na satysfakcji, poczuciu
zadowolenia i dumie37. Głęboka i trwała motywacja wewnętrzna kształtowana jest przez wzbudzanie w dziecku ciekawości, wytrwałości, dążenia
do doskonalenia oraz zachęcanie go do podejmowania coraz trudniejszych
zadań38. Jest ona o tyle ważna, że decyduje o wykorzystaniu przez dziecko
zdolności i umiejętności, a zawarta w niej moc sprawia, że mogą się one
uzewnętrznić39. Warto w tym miejscu dodać, że motywacja wewnętrzna wiąże się z wewnętrznym poczuciem kontroli, które z kolei koreluje
z osiągnięciami szkolnymi oraz warunkuje lepszą adaptację dziecka do
otaczającego świata. Dzięki niemu dziecko odznacza się wyższą samooceną, a tym samym chętnie podejmuje się realizacji zadań i celów, wierząc
w ich sukces40.

Postawa optymizmu życiowego pomimo
doświadczanych trudności
Optymizm życiowy jest związany z emocjami, nastawieniem na przyszłość, oczekiwaniem pozytywnych wydarzeń i pewną uogólnioną postawą
wobec życia. Dziecko używa więcej pozytywnych słów wówczas, gdy mówi,
pisze lub przypomina sobie zdarzenia pozytywne41. Wykształcenie postawy
J. Matejek, dz. cyt., s. 98–99.
M. Siewiera-Pięciak, Jak uskrzydlić moje dziecko? Motywowanie dzieci i młodzieży do wysiłku
intelektualnego, https://www.poradnia3.krakow.pl/downloads/artykuly/43_jak_uksrzydlic_moje_
dziecko.pdf (10.02.2020).
38
B. Tołwińska, Motywacja dzieci do uczenia się (problemy dzieci, rola rodziców), [w:] Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, red. J. Izdebska, J. Szymanowska, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2009, s. 196.
39
M. Siewiera-Pięciak, dz. cyt.
40
M. Cywińska, Rozwijanie motywacji uczniów do nauki, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 20,
s. 165.
41
J. Cieślińska, Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek
oświatowych, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 27, s. 104.
36
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optymizmu życiowego u dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej jest
niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ ma ono za sobą wiele dotkliwych
doświadczeń, które sprawiły, że dostrzega wyłącznie ujemne strony swojego życia.
Zadaniem rodziców zastępczych jest budowanie w dziecku wiary we
własne siły. Muszą oni ukształtować w nim przeświadczenie o związkach
przyczynowych między wiarą we własne siły, nieugiętym dążeniem do celu,
niezniechęcaniem się występującymi trudnościami, a nawet porażkami
a szansą osiągnięcia zamierzonego celu. Takie nastawienie daje dziecku
wiarę w moc wytrwałości, w konieczność osiągania celów własnym wysiłkiem i ogólne nastawienie na pozytywne postrzeganie własnych możliwości
i biegu wszelkich spraw. Rodzice zastępczy muszą pamiętać, że optymizm
dziecka to głównie naśladownictwo postaw i zachowań przez nich przejawianych oraz płynące z nich bodźce do wytrwałości i wiary we własne
siły oraz aprobaty dla własnego wysiłku42. Postawa optymizmu życiowego
sprawia, że dziecko lepiej radzi sobie ze stresem, z codziennymi problemami
oraz poważniejszymi kryzysami czy traumami, zarówno w aktualnym, jak
i w przyszłym swoim życiu.

Radzenie sobie z negatywnymi emocjami
i uzewnętrznianie pozytywnych emocji
Zrozumienie sytuacji dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej jest
konieczne, by choćby częściowo rozeznać się w emocjach, które mogą mu
towarzyszyć. Dzieci te mają za sobą wiele dotkliwych strat: ważnych osób,
zdrowia, poczucia własnej wartości, rzeczy materialnych. Doznana strata rozpoczyna bolesny proces przeżywania żalu. Jest on trudny, rozłożony w czasie,
wieloetapowy, służy odnalezieniu się na nowo w rzeczywistości43.
Rodzice zastępczy muszą podjąć wszelkie możliwe działania, których celem
będzie umiejętne radzenie sobie z negatywnymi emocjami i uzewnętrznianie
pozytywnych emocji przez dziecko. Nie jest to łatwe zadanie, albowiem rodzaj
i nasilenie zaburzeń emocjonalnych zależą od jego dotychczasowych doświadczeń w relacjach z rodzicami naturalnymi oraz od wieku, w którym przybyło
do rodziny zastępczej44. Rodzice zastępczy muszą okazywać akceptację dla
uczuć dziecka i wyrażać ją słowami, np. „widzę, że jesteś bardzo zły / bardzo
42
T. Pilch, Optymizm i pesymizm – dwie orientacje życia indywidualnego i dwie strategie budowania świata społecznego, „Pedagogika Społeczna” 2016, nr 4 (62), s. 12.
43
M. Łoskot, Przedszkolak z rodziny zastępczej, „Monitor Dyrektora Przedszkola” 2019, nr 101,
https://monitorprzedszkola.pl/artykul/przedszkolak-z-rodziny-zastepczej (10.02.2020).
44
D. Hryniewicz, Przywiązanie – trudna misja rodziny zastępczej, http://www.stowarzyszeniedobrarodzina.pl/grafika/danuta.pdf (10.02.2020).
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szczęśliwy”, pamiętając o tym, że nazwanie uczuć nie musi być równoznaczne z akceptacją zachowania dziecka. Ważne jest także, aby zaproponowali
dziecku uwolnienie złości/radości słownie lub poprzez działanie, np. rysunek.
Kiedy dziecko da upust swoim emocjom, jednocześnie doświadczy bliskości
i obecności rodziców zastępczych, będzie gotowe na rozmowę o przeżytych
emocjach, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Celem takiej rozmowy
jest dotarcie do tego, co tak naprawdę dla dziecka jest ważne, czyli niezaspokojonych/zaspokojonych potrzeb. Kiedy rodzice zastępczy dotrą do potrzeby
będącej podstawą złości/radości, łatwiej im będzie prowadzić rozmowę o doświadczanych przez dziecko emocjach45.
Ogólnie należy stwierdzić, że udział rodziców zastępczych w grupie wsparcia przyczynia się do podniesienia jakości spełnianej przez nich roli rodzicielskiej w następujących obszarach: opieka, wychowanie, zainteresowanie
dzieckiem oraz kompensacja jego sieroctwa46, a tym samym wpływa na poprawę jakości funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej.
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Autoformacja osoby pełniącej rolę
rodzica zastępczego
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ORCID: 0000-0002-1467-1652

Wprowadzenie
Rodzicielstwo zastępcze zakłada specyficzny, terapeutyczny rodzaj relacji
opiekuńczo-wychowawczej, której treść wiąże się z leczeniem „rany” podstawowego deficytu w życiu wychowanka. Wobec dotychczasowego traumatycznego przeżywania rzeczywistości rodzica, rodziny i domu – rodzic zastępczy
umożliwia powierzonemu jego pieczy dziecku nabywanie nowych, dobrych
doświadczeń w tym zakresie. Podejmując decyzję o zaproszeniu wychowanka
do własnego życia, rodziny, historii, pod swój dach, zamierza „dopełnić” bądź
„zastąpić” dziecku tak istotne czynniki w jego prawidłowym rozwoju. Dlatego
pierwszym zadaniem osoby pełniącej rolę rodzica zastępczego jest odpowiedzialne budowanie zaufania, dążenie do bliskości i współdziałania oraz przekaz
określonych wartości. Dokonuje się to proporcjonalnie do etapu rozwojowego
wychowanka i jego aktualnych możliwości. Jednym ze szczególnie istotnych
aspektów dotyczących roli rodzica zastępczego jest również jego świadome bycie „naprawczym” modelem kobiecości/męskości oraz relacji międzyludzkich.
Ważną rolę odgrywa tu dążenie do konsekwentnego praktykowania w rodzinie
prawidłowego stylu komunikacji interpersonalnej. W praktyce istotne jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania.
Nie mniej ważna jest również komunikacja o charakterze otwartym, stosowanie
komunikatu „ja” oraz bezpośrednie wyrażanie swoich emocji zamiast wyrażania ich pośrednio (werbalnie, niewerbalnie) bądź też ich tłumienia1.
1
Por. E. Sujak, ABC psychologii komunikacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006; E. Balcer,
Autoformacja dziś. Wokół problematyki bycia wychowawcą samego siebie, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Toruń 2020, s. 77.
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Charakter zadania, które podejmuje rodzic zastępczy, sygnalizuje bycie narażonym na częsty i nasilony stres. Stałym wyzwaniem jest dla niego uważne
„uczenie się” dziecka, rozumienie jego potrzeb, odczytywanie komunikatów
(werbalnych i niewerbalnych) itd. Innym problematycznym aspektem wyzwań związanych w rodzicielstwem zastępczym jest zjawisko przeniesienia2,
kiedy wychowanek nieświadomie „rzutuje” (projektuje) na rodzica zastępczego własne uczucia, myśli czy wyobrażenia. Jest to tym bardziej trudne dla
rodzica zastępczego, ponieważ dziecko opiera się na swoich dotychczasowych
doświadczeniach, w dużej mierze traumatycznych. Stąd wobec rodzica zastępczego, niezależnie od wysokiego poziomu jego integracji wewnętrznej i braku
istotnych błędów wychowawczych, dziecko może przeżywać i manifestować
– obecne wciąż w nim i spiętrzone – „dawne” trudne uczucia i zachowania,
takie jak lęk, wycofanie, złość, gniew, agresja, brutalność itd. Świadomość „logiki” (mechanizmu) tego zjawiska psychologicznego pozwala rodzicowi na to,
aby rozumiał i przyjmował uczucia dziecka, pozwalał mu na ich przeżywanie
oraz właściwe wyrażanie, tzn. bez przekraczania określonych granic, jak np.
bicie rodzica czy rodzeństwa. Konieczne jest, aby rodzic towarzyszył dziecku,
aby był z nim w jego bólu, aby w konkretnej sytuacji werbalnie komunikował
(odzwierciedlał) dziecku jego stan, aby wytłumaczył mu, co się w nim dzieje
i skąd mogą pochodzić określone myśli, uczucia i zachowania. Po pierwsze,
ważne jest okazywanie zrozumienia dla uczuć dziecka („To musiało cię bardzo zezłościć” itp.), ponieważ w ten sposób rodzic zapobiega tamowaniu lub
tłumieniu uczuć przez wychowanka. Po drugie, zadaniem rodzica jest wskazywanie dziecku możliwości bezpiecznego rozładowywania nagromadzanych
napięć, np. poprzez „zastępcze”, symboliczne wyrażenie złości i agresji3.
Zatem oprócz zachęcania dziecka do takich aktywności, jak zabawa, sport,
odkrywanie hobby itp., niezbędna jest odpowiednia komunikacja, w której
rodzic może wytrwale się ćwiczyć. Przyjmowanie zrównoważonych postaw
wychowawczych i terapeutycznych jest szczególnie wymagające w przypadku
rodzica zastępczego, który nie jest spokrewniony z wychowankiem. Inaczej –
być może łatwiej – może być w przypadku tzw. rodziny zastępczej spokrew2
Por. E. Sujak, dz. cyt., s. 67–70; J. Bielecki, Wybrane zagadnienia psychologii, Wydawnictwo
Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, s. 195.
3
Przykładem komunikatu rodzica w takiej sytuacji jest najpierw zatrzymanie niebezpiecznych
zachowań, a następnie zaproszenie dziecka do bezpiecznej ekspresji: „Stop! Nie wolno nikogo bić.
Pokaż mi na tej poduszce, co czujesz do X”. W zależności od wieku wychowanka pomocne może być
zaproponowanie wykonania rysunku: „Nie zgadzam się na wyzywanie X. Możesz za to narysować mi,
co czujesz”. Innym sposobem jest ukierunkowanie uczuć wychowanka dzięki pomocy wyobraźni: „Co
chciałbyś, żeby się potem stało?” Pomocą może być zaproponowanie napisania listu: „Dobrze by było,
gdyby X dowiedziała się, jak się czujesz. Napisz jej o tym!” Por. A. Faber, E. Mazlich, Rodzeństwo bez
rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością, Wydawnictwo
Media Rodzina, Poznań 2017.
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nionej, czyli dziadków lub dorosłego rodzeństwa, ponieważ w jakimś stopniu
znają oni dziecko i jego rodziców.
Podjęcie i pełnienie wymagającej roli rodzica zastępczego wymaga adekwatnego do jego potrzeb „zewnętrznego” wsparcia w postaci szkoleń, współpracy ze specjalistami, jak również udziału w grupie wzajemnej pomocy (samopomocy), a w razie potrzeby – także w grupie profesjonalnej. Zarówno
pojęcie rodzicielstwa zastępczego, jak i pojęcie obu form grup wsparcia zostały
przybliżone w poprzednich częściach monografii. W tym rozdziale ukazany
zostanie inny, „wewnętrzny”, a zarazem fundamentalny aspekt wsparcia osoby pełniącej rolę rodzica zastępczego, jakim jest jej autoformacja. Zamiennie
stosowane tu będą określenia „samowychowanie” i „praca nad sobą”. Przyjęta
w niniejszym tekście antropologia interpretowana jest w nurcie realistycznym, w ujęciu personalizmu inspirowanego chrześcijaństwem.

Istota autoformacji
Autoformacja jest specyficznym rodzajem wsparcia, opieki, wychowania,
formacji, terapii, pochodzących od samego siebie. W samowychowaniu człowiek jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem wychowania, występując
jednocześnie w roli wychowawcy i wychowanka. Odpowiedzialność bowiem
za własną osobowość i charakter przybiera postać autoformacji. Warto zauważyć i podkreślić, że praca nad sobą nie jest pracą „tylko z samym sobą.
Jest to także współpraca z innymi. Ważna jest tu na co dzień stała gotowość
uczenia się, uczenia się od innych, uczenia się ze zdarzeń, stałego uczenia się
świata i samego siebie dzięki innym, wykorzystywania swojej codzienności dla
wzrostu”4. Autoformacja motywowana perfekcjonistycznie, jako wynikająca
z potrzeby doskonalenia samego siebie, powinna zostać dopełniona i pogłębiona przez motywację perfekcjorystyczną, zorientowaną na przekraczanie
nastawienia egocentrycznego i przemianę „ja realnego”5. Wówczas praca nad
sobą stanowi wyraz odpowiedzialności za jakość siebie jako daru dla drugiego.
Autoformacja umożliwia dążenie do integracji wewnętrznej, spotkanie
i utrzymywanie kontaktu z samym sobą, a dzięki temu i „poprzez siebie” –
spotkanie i dialog z drugim. Uwarunkowania relacyjne rodzica zastępczego
i jego wychowanka, które często charakteryzuje określona tymczasowość, są
szczególnym wyzwaniem, aby nie rezygnować z inwestowania w jakość wzajemnej relacji, z osobistego zaangażowania w spotkanie. Tylko autentyczna
E. Balcer, Potrzeba samowychowania w budowaniu cywilizacji miłości, „Kwartalnik Naukowy
Fides et Ratio” 2015, nr 21, s. 36.
5
Por. E. Balcer, Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów XX wieku, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 197–198.
4

		

71

więź z rodzicem może otworzyć dziecku drogę do wejścia w proces „demontowania” nabytego, zafałszowanego i neurotycznego obrazu siebie, innych,
świata i życia, a zarazem wytrwale wspierać je w budowaniu obrazu nowego,
prawdziwego6.
Autoformacja bywa interpretowana w literaturze przedmiotu w ujęciu zarówno szerokim, jak i ścisłym. W sensie szerokim jest rozumiana jako samodzielne kierowanie własnym rozwojem, natomiast w sensie ścisłym oznacza
kształtowanie osobowości, polegające zasadniczo na kształtowaniu motywacji,
systemu wartości i ideałów oraz postaw7. Samowychowanie dotyczy każdej
ze sfer ludzkiego życia, dlatego istotne jest jego integralne rozumienie jako
rzeczywistości złożonej, obejmującej zarówno biologiczne, jak i psychologiczne, społeczne, etyczno-moralne, kulturowe oraz duchowe aspekty natury
człowieka, z uwzględnieniem niepowtarzalności osoby8. Wszelkie ignorowanie
komplementarności wymienionych obszarów przyczynia się nieuchronnie do
promowania niedorozwoju osobowościowego. W podejmowaniu autoformacji
ważne jest, aby pamiętać, że tworzą one całość, warunkując się wzajemnie
i wzmacniając lub osłabiając. Krzysztof Grzywocz wyjaśnia, że „te aspekty
wzajemnie też siebie potrzebują. Dlatego należy mieć stale na uwadze rodzaj
głębokiej więzi pomiędzy tym, co fizyczne, psychiczne i duchowe – człowiek
jest bowiem jednością. To, co duchowe, manifestuje się poprzez to, co cielesne
i psychiczne. Nasze ciało, nasza psychika jest instrumentem wyrazu naszego
ducha – duch nie ma swojego wyrazu, to, co duchowe, wyrażamy poprzez
dotyk fizyczny, przez uczucia, poprzez myśli. Ta duchowa przestrzeń musi
mieć swoje «ciało»”9.
W kontekście charakterystycznej dla ponowoczesności promocji relatywizmu konieczna jest świadomość, że autoformacja osadza się na fundamencie
„religijnych lub światopoglądowych punktów orientacyjnych oraz zdolności
do działania moralnego”10. Bez tego rodzaju podstaw autentyczne (samo)wychowanie nie jest możliwe. „Dopiero dzięki aksjologicznym podstawowym
współrzędnym możliwe staje się samowychowanie […], rozumiane jako
6
Por. S. Siek, Autopsychoterapia, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1999,
s. 177; K. Horney, Nerwica a rozwój człowieka, tłum. Z. Doroszowa, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1978; B. Hiszpańska, Prawda u podstaw samowychowania, Wydawnictwo Towarzystwo
Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 191.
7
Por. Z. Pietrasiński, Kierowanie własnym rozwojem, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1977;
Z. Matulka, Samowychowanie chrześcijańskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995; tenże,
Samowychowanie, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. T. Wujek, PWN, Warszawa
1992, s. 205–212.
8
Por. E. Balcer, Integralne aspekty samowychowania chrześcijańskiego, „Roczniki Pedagogiczne” 2019, nr 1, s. 21–32.
9
K. Grzywocz, Wartość człowieka, „Zeszyty Formacji Duchowej” 2010, nr 49, s. 130.
10
W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, tłum. H. Mahoń, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2007, s. 23.
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stałe bycie w drodze do odkrywania i afirmowania prawdy o swojej godności
i powołaniu (człowieka – na sposób kobiety lub mężczyzny – oraz dziecka
Bożego), a dzięki temu dojrzewanie w logice proegzystencji. Podejmowane
jest ono w celu osiągania pełni życia, czyli uzdalniania siebie do daru z siebie
oraz przyjmowania od innych osób (Boskich i ludzkich) ich daru, a w ten
sposób przybliżania się razem do pełni miłości (świętości)”11. W przytoczonej wypowiedzi, która definiuje autoformację na gruncie personalizmu
chrześcijańskiego (katolickiego), jest również przestrzeń dla osób prezentujących inny światopogląd. Wypowiedź ta podkreśla jednak jego konieczność,
a zwłaszcza fundamentalne znaczenie jego aksjologicznej treści.

Czynniki warunkujące autoformację
Istnieje ścisły związek pomiędzy wychowaniem i samowychowaniem jako
jego swoistą kontynuacją. Jeśli bowiem proces wychowawczy przebiega
w sposób prawidłowy, to „prowadzi do fazy, do której się dochodzi wtedy, gdy
po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości psychofizycznej człowiek zaczyna
wychowywać się sam. Z biegiem czasu samowychowanie przerośnie poniekąd
dotychczasowy proces wychowania. Przerastając, nie przestaje jednak z niego
wyrastać”12. Jako continuum paidei autoformacja stanowi wewnętrzne odniesienie do przyjętych w procesie wychowania treści „przez uznanie ich za
prawdę i przyjęcie bądź stwierdzenie ich fałszywości i odrzucenie”13. Wśród
czynników warunkujących (samo)wychowanie można wyróżnić uwarunkowania o charakterze genetycznym (wewnętrzne, endogenne) i środowiskowym
(zewnętrzne, egzogenne) oraz czynniki osobowościowe (osobowe, duchowe,
persogenne) związane z duchowością osoby ludzkiej14. Zasadniczą i decydującą rolę w autoformacji odgrywają czynniki osobowościowe, przy jednoczesnym
respektowaniu pozostałych. Respektowanie to oznacza w praktyce podejmowanie trudu poznawania siebie w bogatym zakresie czynników endogennych
i egzogennych. Na przykład odnośnie do zasobu czynników środowiskowych
niezbędne są refleksja nad historią własnego życia oraz poznanie swojego systemu rodzinnego. Chcąc wychowywać innych, mając zamiar odpowiedzialnie
i skutecznie im pomagać, trzeba „posiadać pełną świadomość własnej historii
i zrozumieć, w jaki sposób zostaliśmy przez nią ukształtowani. Wydaje się,
że są to bardzo duże wymagania, ale jednocześnie […] niezbywalny warunek
E. Balcer, Samowychowanie w ujęciu wybranych…, s. 349.
Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissimam sane”, Drukarnia Watykańska, Rzym 1994, nr 16.
13
B. Hiszpańska, dz. cyt., s. 108.
14
Por. M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 276–277; S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996; B. Hiszpańska, dz. cyt.
11
12
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skutecznej pracy, pomocy innym. I jako rodzice, i jako doradcy czy terapeuci
powinniśmy się spotkać z tą przeszłością nie tylko w sposób intelektualny.
Trudność polega na tym, byśmy doświadczyli jej emocjonalnie, byśmy nauczyli się doświadczać naszych dziecięcych uczuć i nie bali się ich, byśmy
umieli je objąć swoją uwagą”15. Wiesława Stefan wyjaśnia konieczność tego
rodzaju spotkania z samym sobą, ponieważ „właśnie wtedy dopiero możemy
przestać nieświadomie manipulować innymi. Jeżeli nie stawimy czoła naszej
przeszłości, będziemy poza naszą świadomością działać obciążeni nią, wtedy
uciekniemy w etykietowanie, teorie, pewne koncepcje i nie pozwolimy tym,
którym towarzyszymy, być naprawdę tymi, którymi być powinni”16. Zatem
rozpoznawanie treści osobistych czynników środowiskowych i mierzenie się
z nią stanowi poważne wyzwanie autoformacyjne. Marian Nowak wyjaśnia,
że czynniki osobowościowe wyznaczają rodzaj odpowiedzi na „dar i zadanie”,
jakie stanowią czynniki genetyczne i środowiskowe. Odpowiedź pozytywna
oznacza podjęcie autoformacji, negatywna natomiast – brak jej podjęcia lub
jej zaniechanie17.
W zakresie czynników osobowościowych szczególną rolę w (auto)formacji
odgrywa doświadczenie miłości. Chodzi tu zarówno o miłość pochodzącą od
rodziców, wychowawców, przyjaciół itd., jak i o postawę (cnotę) zdobywaną
w pracy nad sobą. Doświadczenie autentycznej, zdrowej (nie toksycznej) miłości „stanowi siłę wzmacniającą, wydobywającą to, co najbardziej wartościowe
w człowieku, ponieważ rozbrzmiewa we wnętrzu jak wezwanie… Wypełniając
osobę, już przez ten sam fakt podnosi jej bytowanie na wyższy poziom, czyniąc
je bogatszym i trwalszym”18. Zatem fundamentalny w (samo)wychowaniu
czynnik miłości sam w sobie stanowi apel o autoformację osoby pełniącej rolę
rodzica zastępczego. Miłość okazywana wychowankowi stanowi dla niego najważniejszy „terapeutyczny” dar, ponieważ zaspokaja jego najgłębszą potrzebę
bycia przyjętym i kochanym.

Struktura procesu autoformacyjnego
Wśród wielu autorów podejmujących tematykę samowychowania m.in.
Teresa Kukołowicz podkreśla bogactwo zakresów i złożoności procesu autoformacyjnego. Opisuje go jako stopniowe „osiągnięcie samowiedzy, refleksywności, wejście w posiadanie siebie i samostanowienie, jest to droga
przekroczenia niejako natury ludzkiej na rzecz osoby człowieka lub inaczej:
15
16
17
18

74

W. Stefan, Uzdrawianie relacji, „Zeszyty Formacji Duchowej” 2007, nr 35, s. 10.
Tamże, s. 10.
Por. M. Nowak, dz. cyt., s. 277; S. Kunowski, dz. cyt., s. 208–210.
B. Hiszpańska, dz. cyt., s. 164.

proces integracji człowieka”19. Kukołowicz wskazuje, że „możność kierowania
sobą otwiera drogę do ulepszania siebie, a także wyrównywania braków, jakie
mogą u każdego wystąpić, jak również pokonywania przeszkód tkwiących
w środowisku. Z tych wszystkich względów samowychowanie powinno znaleźć się w centrum uwagi wychowujących”20. Zatem tym bardziej powinno się
ono znajdować „w centrum uwagi” zarówno osób pełniących rolę rodziców
zastępczych, jak i grup wsparcia, w których uczestniczą.
Podejmowanie autoformacji wiąże się ze świadomością, że aksjologiczna
warstwa procesu (samo)wychowawczego musi zostać dopełniona przez warstwę operacyjną, metodyczną. Istotne jest tu również przezwyciężanie tzw.
błędu intelektualizmu moralnego, który opiera się na fałszywym przekonaniu,
że „wiedzieć to znaczy potrafić”21. Ponieważ samowychowanie zmierza do
integracji wewnętrznej i kształtowania prawego charakteru, zakłada ono gotowość do wytrwałego przekraczania siebie w prawdzie, w miłości, w trudzie,
a niejednokrotnie w bólu rozwojowym. Proces autoformacji charakteryzuje
się całożyciową ciągłością oraz intencjonalnością, złożonością i systematycznością. Z kolei systematyczność dotyczy zarówno planowania, jak i realizacji,
ewaluacji oraz utrwalania i pogłębiania efektów pracy nad sobą22.
Analizując strukturę procesu samowychowawczego, Zofia Matulka – podobnie jak wielu innych autorów personalistycznych – podkreśla, że jego
podstawę (jak również stały element) stanowi pogłębione poznanie siebie.
Przywoływana pedagog podkreśla znaczenie rozpoznania treści z zakresu
wspomnianych wyżej własnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
Wyraża przekonanie, że „praca nad sobą jest tym skuteczniejsza, im bardziej
się poznało siebie, swoje cechy psychiczne i fizyczne”23. Akcentując wagę
dogłębnego samopoznania, wspomniana autorka mówi również o potrzebie
rozpoznania swojego najbardziej słabego, a tym samym najbardziej podatnego na zranienie czy też manipulację aspektu osobowości, czyli tzw. wady
głównej24. Na znaczenie poznania wady głównej wskazuje klasyka ascetyki,
ponieważ warunkuje ona prawidłowy rozwój psychiczny i duchowy konkretnej osoby. Warto przypomnieć i podkreślić, że rozpoznanie – mówiąc językiem psychologicznym – potrzeby centralnej stanowi istotny punkt wyjścia
19
T. Kukołowicz, Wychowanie do samowychowania warunkiem osiągnięcia dojrzałej osobowości, [w:] Szkice o kształtowaniu osobowości, red. J. Kostkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, Rzeszów 1997, s. 51.
20
T. Kukołowicz, Pomagamy w samowychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978, s. 146.
21
Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin
1986, s. 18 i n.
22
Por. E. Balcer, Samowychowanie w ujęciu wybranych…, s. 202.
23
Z. Matulka, Samowychowanie w życiu chrześcijanina, [w:] Wychowanie chrześcijańskie.
Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 176.
24
Por. Z. Matulka, Samowychowanie w życiu…, s. 48, 169.
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do realnego, a nie pozornego czy fasadowego podejmowania pracy nad sobą25.
Literatura przedmiotu, a zwłaszcza analiza interpretacji samowychowania
w ujęciu autorów personalistycznych, zgodnie wskazuje na samopoznanie
jako fundament procesu samowychowania, a zarazem jego zasadniczą i stałą
metodę26. Zatem starożytny apel gnothi seauton pozostaje fundamentalny
także w autoformacji i obecny na każdym z jej etapów. Samopoznanie, które
prowadzi do coraz głębszej samoświadomości, odgrywa decydującą rolę w stawaniu się sobą jako osobą wolną i biorącą odpowiedzialność za swoje życie.
W dynamice procesu autoformacyjnego Matulka wyróżnia na pierwszym
miejscu, jak zostało wspomniane, dokonanie pogłębionego samopoznania
i prawidłowej samooceny, a następnie wymienia planowanie pracy nad sobą,
samokontrolę (konkretne zabiegi autoformacyjne) oraz autokorektę. Przywoływana autorka w realistyczny sposób podkreśla, że istotne jest rozpoznanie i uznanie zarówno własnych możliwości, „mocnych stron”, jak i granic
w autoformacji. Nieuchronne jest bowiem doświadczanie w tym zakresie
niepowodzeń, błędów oraz granic, które pokazują, że określone uwarunkowania mogą być przezwyciężane, korygowane lub kompensowane jedynie
w pewnym stopniu27.

Cierpienie jako specyficzny czynnik autoformacji
Dziedziną, która w szczególny sposób sprzyja doświadczaniu własnych
granic, a zarazem może motywować człowieka do przekraczania samego siebie, jest doświadczenie psychicznego i fizycznego cierpienia28. Cierpienie,
a zwłaszcza strata domu rodzinnego, zaburzone więzi z rodzicami – są wpisane w historię dziecka, które zostaje powierzone pieczy rodzica zastępczego.
W ten sposób bolesne doświadczenia dziecka stają się w jakimś stopniu także
udziałem rodzica, częścią jego własnej biografii. Ponadto związane z wielkim
bólem może być również – zarówno dla rodzica zastępczego, jak i dla dziecka
– ich rozstanie. Ich wspólna droga wydaje się w szczególny sposób naznaczona także cierpieniem…
Wobec cierpienia naturalne jest pojawienie się pytań o powód, rację, cel
i sens konkretnych doświadczeń. Tylko człowiek wie, że doznaje cierpienia,
Por. M. Kożuch, Dojrzewanie i integracja osoby, „Zeszyty Formacji Duchowej” 2008, nr 38;
A. Cencini, Będziesz miłował Pana, Boga swego. Psychologia spotkania z Bogiem, Wydawnictwo M,
Kraków 1995; E. Balcer, Samowychowanie w ujęciu wybranych…, s. 257.
26
Por. E. Balcer, Samowychowanie w ujęciu wybranych…
27
Por. Z. Matulka, Samowychowanie chrześcijańskie…, s. 39, 47.
28
W zakresie autoformacji autorzy personalistyczni przypominają tu znaczenie nadziei płynącej
z Tajemnicy Paschalnej, możliwość współpracy z łaską oraz osobową więź z Bogiem. Ponadto sam
proces autoformacji interpretują oni jako wyraz współpracy z łaską w urzeczywistnianiu zamysłu Boga
wobec konkretnego człowieka. Por. E. Balcer, Samowychowanie w ujęciu wybranych…, s. 201 i n.
25
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oraz pyta „dlaczego?” Cierpi, dopóki nie znajdzie właściwej odpowiedzi na to
pytanie, jedno z najtrudniejszych29. W jednym ze swoich listów apostolskich
Jan Paweł II – jak sam napisał – „ośmiela się” podjąć niezwykle delikatny,
złożony i trudny temat, „dotknąć tego, co w każdym człowieku wydaje się
tak bardzo nietykalne: człowiek w swoim cierpieniu pozostaje nietykalną
tajemnicą”30. Papież pisze, że cierpienie „jest tak głębokie jak człowiek –
właśnie przez to, że na swój sposób odsłania głębię właściwą człowiekowi
i na swój sposób ją przerasta. Cierpienie zdaje się przynależeć do transcendencji człowieka: jest jednym z tych punktów, w których człowiek zostaje
niejako «skazany» na to, ażeby przerastał samego siebie – i zostaje do tego
w tajemniczy sposób wezwany”31. Jan Paweł II przyznaje, że cierpienie jest
próbą, która zarazem poprzez swój potencjalny wychowawczy wymiar stwarza
możliwość budowania lub odbudowania dobra w tym, kto doznaje cierpienia, dając szansę ujawnienia się jego moralnej dojrzałości. Zatem cierpienie
może się stać czynnikiem motywującym człowieka do przekraczania siebie,
do dokonywania zmian w samym sobie, w swoim życiu, w rodzinie, społecz
ności itd. Celem (sensem) cierpienia nie jest zniszczenie człowieka. Natomiast
najpełniejszym źródłem sensu tajemnicy cierpienia może być tylko miłość
jako próba odpowiedzi na nie. Papież wskazuje, że „odpowiedzi tej udzielił
Bóg człowiekowi w Krzyżu Jezusa Chrystusa”32 oraz że w swoim cierpieniu
każdy człowiek może stać się uczestnikiem odkupieńczego cierpienia Chrystusa, ponieważ jest ono stale otwarte na każdą miłość, wyrażającą się także
w ludzkim cierpieniu33. Nawiązując do ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, wyjaśnia, że cierpienie obecne jest w świecie „także
po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar
z własnego «ja» na rzecz innych ludzi, ludzi cierpiących. Świat ludzkiego
cierpienia przyzywa niejako bez przestanku inny świat: świat ludzkiej miłości
– i tę bezinteresowną miłość, jaka budzi się w jego sercu i uczynkach, człowiek
niejako zawdzięcza cierpieniu”34. W tych słowach papież wnosi ważne światło
w poszukiwanie odpowiedzi na odwieczne pytanie o możliwy sens cierpienia.
Jednym z najtrudniejszych zadań autoformacyjnych jest mierzenie się z życiowymi próbami, przezwyciężanie kryzysów, uznawanie i znoszenie własnych
granic itd. Wysiłek odkrywania sensu tych doświadczeń pozwala na mierzenie
się z nimi, szukanie i stosowanie realistycznych rozwiązań. Wówczas wykorzy29
Por. Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris”, Wydawnictwo Katolickiej Agencji Informacyjnej, Warszawa 2007, nr 9.
30
Tamże, nr 4.
31
Tamże, nr 2.
32
Tamże, nr 13.
33
Por. tamże, nr 25–28.
34
Tamże, nr 29.
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stany zostaje związany z nimi „potencjał rozwojowy”, dzięki czemu możliwy
staje się rozwój człowieka jako osoby rozumnej, wolnej, odpowiedzialnej, miłującej. Nie jest to jednak możliwe bez wsparcia drugiej osoby, nieformalnego
wychowawcy, bez wzorów osobowych, bez relacji przyjaźni, bez uczestnictwa
w określonej grupie społecznej (także grupie wsparcia), bez żywych więzi
stanowiących istotny zasób życia prawdziwie ludzkiego, czyli relacyjnego.

Metodyka autoformacji
Oprócz pogłębionej motywacji (perfekcjorystycznej) oraz znajomości celów
(ideałów) istotną rolę w podejmowaniu skutecznej pracy nad sobą odgrywa
również znajomość określonej metodyki. Spośród bogactwa propozycji, jakie
w tym zakresie prezentuje literatura przedmiotu, zaakcentowane zostaną
wybrane metody, których znajomość jest szczególnie istotna dla rodziców
zastępczych.
Jedną z propozycji systematyzacji problematyki metodycznej jest typologia
w ujęciu Bogusława Śliwerskiego, wyróżniająca cztery grupy metod samowychowania. Ich kryterium wyznacza odrębność efektów osobotwórczych,
uzyskiwanych w toku ich stosowania. Są to metody samopoznania, metody
planowania własnego rozwoju, metody autoterapeutyczne oraz metody korzystania z kluczowych doświadczeń35. Przyjmując zaproponowany podział,
należy stwierdzić, że w autoformacji rodzica zastępczego pierwszorzędną rolę
odgrywają metody poznania siebie oraz metody autopsychoterapeutyczne.
Do pierwszej grupy metod należy zarówno przyswajanie określonej wiedzy
(psychologicznej, socjologicznej, filozoficznej itd.) dotyczącej rozwoju człowieka, jak i czynne (aktywne) poznawanie siebie. Śliwerski wymienia tu przede
wszystkim introspekcję (wgląd w siebie) oraz analizę opinii czy ocen innych
na temat własnej osoby36. Z kolei grupa metod autopsychoterapeutycznych
obejmuje takie metody szczegółowe, jak autosugestia, trening samokoncentracji, ćwiczenia relaksacyjne, autoregulacja myślenia37. Ich zadaniem jest
intencjonalne wspieranie własnej podświadomości poprzez pracę nad sobą
rozumianą jako autopsychoterapia, mającą na celu dążenie do równowagi
psychicznej i harmonii wewnętrznej38.
35
Por. B. Śliwerski, Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2010, s. 141.
36
Por. tamże, s. 141–142.
37
Por. tamże, s.  142. Por. także: S. Siek, Autopsychoterapia, Wydawnictwo Akademii Teologii
Katolickiej, Warszawa 1999, s. 127–176.
38
Por. M. Kofta, Samokontrola a emocje, PWN, Warszawa 1979; M. Kreutz, Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007;
S. Siek, dz. cyt.
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Oprócz rozpoznania wymienionych już czynników endogennych, egzogennych i persogennych – poznanie siebie (jako wgląd) jest ściśle związane
z ukształtowaniem obrazu siebie, stanowiącego rodzaj „mapy” w rozumieniu
siebie i w samoocenie. W kontekście problematyki rodzicielstwa zastępczego warto przypomnieć, że „w okresie dzieciństwa, a także dorastania, dziec
ku […] bardzo trudno jest dokonać oceny własnych warunków subiektywnych, potrzebnych do realizacji pragnień. Stosunek do siebie kształtuje się
na tle stosunku do innych. Człowiek postrzega siebie przez pryzmat opinii,
jakie ma o nim otoczenie, oraz tych, które chciałby, by o nim mieli ludzie,
z którymi obcuje. Obraz własnej osoby kształtuje się wcześnie i w miarę
rozwoju ulega różnym modyfikacjom, jednakże pojęcie pierwotne o sobie
jest najbardziej podstawowe, a zdobywa je dziecko w środowisku domowym. Inne pojęcia własnego «ja» (pojęcia wtórne) kształtują się w różnych
środowiskach i mogą być korzystne lub niekorzystne oraz mogą w rozmaity
sposób wpływać na ogólne pojęcie własnego «ja». Stopień integracji pierwotnych i wtórnych «ja» będzie miał wpływ na społeczne przystosowanie
się dziecka”39.
Obraz siebie pełni funkcję integracyjną w odniesieniu do osobowości,
a jego stałość warunkuje świadomość tożsamości „bycia sobą”. Może być
zbudowany z różnych cech, elementów struktury osobowości uznanych za
charakterystyczne dla danej osoby. Należą do nich indywidualne potrzeby,
uzdolnienia, postawy oraz typy reakcji emocjonalnych40. Obraz siebie stanowi główną przesłankę dla oceny własnych możliwości w różnych sytuacjach
i różnych dziedzinach życia. W zakresie samooceny może się przejawiać tendencja do przeceniania lub niedoceniania siebie w stosunku do własnych
realnych możliwości41. Obraz własnej osoby obejmuje zarówno „ja realne”,
jak i „ja idealne” oraz nie mniej istotny obszar wiedzy niepozwalającej się
zwerbalizować, dotyczącej sfery emotywnej. Wyróżnia się obraz siebie dojrzały oraz niedojrzały (neurotyczny), który zasadniczo przejawia się w rozbieżności pomiędzy „ja idealnym” a „ja realnym”42. Aby uniknąć uproszczeń
i błędów w pracy nad sobą, zwłaszcza na jej początkowym etapie, warto mieć
na uwadze, że (każdy) obraz siebie ma swoje określone obszary dojrzałe i niedojrzałe. Ich rozpoznawanie umożliwia realistyczną autoformację, polegającą
39
I. Jundziłł, Samowychowanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja
Innowacja, Warszawa 1997, s.  716; taż, O samowychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975,
s. 96–97; S. Siek, dz. cyt., s. 177.
40
Por. J.J. Czarkowski, W.W. Szczęsny, Samopoznanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku, t. 5, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 620.
41
Por. tamże, s. 621.
42
Por. S. Siek, dz. cyt., s. 181 i n.; K. Horney, The neurotic personality of our time, Kegan, London 1947.
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na budowaniu i wzmacnianiu części dojrzałej, a przezwyciężaniu niedojrzałej,
zbudowanej na braku poczucia bezpieczeństwa i na lęku. Praca nad obrazem
własnej osoby w sposób istotny przyczynia się do zmiany zafałszowanego
obrazu siebie, innych, życia, świata43. Prawdziwy (zrównoważony, zdrowy)
obraz siebie zapewnia prawidłowe nawiązywanie, utrzymywanie i pogłębianie
relacji z innymi, ponieważ stanowi podstawowy „regulator” zarówno intra-,
jak i interpersonalnej relacji oraz komunikacji.
Przechodząc do grupy metod autopsychoterapeutycznych, zwłaszcza w zakresie kontaktu z samym sobą, kształtowania umiejętności wewnętrznego
spotkania i dialogu (komunikacji intrapersonalnej), warto zwrócić uwagę
na tzw. analizę struktury osobowości (analizę strukturalną). Stanowi ona
jeden z obszarów Analizy Transakcyjnej (AT), teorii osobowości opartej na
badaniu specyficznych aspektów psychiki, stanów „ja”. AT wyróżnia trzy
aspekty psychiki, którymi są tzw. Rodzic wewnętrzny (R), tzw. Dorosły wewnętrzny (D) i tzw. Dziecko wewnętrzne (Dz). Teoria ta nawiązuje do nurtu
psychoanalitycznego, jednak nie stanowi prostego „przełożenia” tej koncepcji. Ponadto, w przeciwieństwie do psychoanalizy, AT podkreśla możliwość
zmiany zachowań człowieka na bardziej dojrzałe poprzez zajmowanie się
głównie teraźniejszością jego życia psychicznego44. Ważnym atutem analizy
strukturalnej jest prosty, czytelny model funkcjonowania struktury psychiki.
Ukształtowane we wczesnym dzieciństwie poszczególne stany „ja” określają
charakterystyczny dla danej osoby sposób myślenia, odczuwania i działania.
Mają one jednak charakter warunkujący, a nie determinujący. Pierwszy z wyróżnionych, rodzicielski aspekt osobowości (Rodzic wewnętrzny) oznacza
obszar powinności. Porównywany bywa do wewnętrznego „zapisu”, którego
treść zawiera określone normy, zasady, przekonania, stanowiące przekaz
pochodzący od osób znaczących (rodziców, opiekunów). Treść tego „zapisu”
może być bardzo zróżnicowana i zarówno przyczyniać się do rozwoju, jak i go
hamować lub uniemożliwiać. Dlatego Rodzic wewnętrzny obejmuje „zapis”
o treści zarówno „zdrowo krytycznej” (tzw. Rodzic krytyczny), wspierającej
(tzw. Rodzic opiekuńczy), jak i niszczącej (tzw. Rodzic karcący)45. Dzięki
autoformacji-autopsychoterapii możliwe jest „zarządzanie” rozpoznanymi
treściami Rodzica, polegające na wzmacnianiu treści rozwojowych, a zarazem
hamowaniu i blokowaniu niszczących.
Por. E. Balcer, Autoformacja dziś…, s. 74 i n.
Por. J. Jagieła, Słownik analizy transakcyjnej, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego
Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2012; tenże, Stan wewnętrznego dziecka w analizie
transakcyjnej, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, t. 24,
red. K. Rędziński, Częstochowa 2015, s. 321–330; S. Siek, dz. cyt., s. 225; E. Balcer, Autoformacja
dziś…, s. 88.
45
Por. J. Jagieła, Słownik analizy…; S. Siek, dz. cyt.; E. Balcer, Autoformacja dziś…, s. 89 i n.
43

44
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Innym wyróżnionym w analizie strukturalnej stanem „ja” jest Dziecko wewnętrzne, stanowiące najbardziej pierwotny aspekt psychiki. W tym obszarze
dominuje zasada przyjemności. Oznacza on bogactwo emotywności, popędliwości, wrażliwości, zdolności do empatii, kryjąc w sobie uczucia, potrzeby
oraz spontaniczne dążenia. Podobnie jak rodzicielska część osobowości, również część dziecięca zróżnicowana jest na tzw. Dziecko przystosowane (na
sposób uległości lub buntu) i tzw. Dziecko spontaniczne (wolne). Pierwszym
krokiem w spotkaniu z dziecięcym stanem „ja” jest dopuszczanie do siebie
(przeżywanie) i przyjmowanie z szacunkiem każdej z własnych emocji, moralnie indyferentnych46. W przypadku unikania kontaktu z własną emotywnością
człowiek traci bowiem szansę na poznanie siebie, a także nieuchronnie myśli
i działa pod nieuświadomionym wpływem „odrzucanych” emocji47. Dziecko
wewnętrzne, podobnie jak dziecko w rodzinie, wymaga stałej opieki i wy
chowania.
„Zarządzanie” treścią Rodzica oraz opiekę i wychowanie Dziecka zapewnia
Dorosły wewnętrzny. Ten stan „ja” porównywany bywa do pracy komputera,
ponieważ kierując się zasadą realności, podejmuje refleksję, dokonuje wyborów, podejmuje decyzje. Dorosłego wewnętrznego można zinterpretować
jako „zbiór cech składających się na dojrzałą osobowość, silną wolę, dojrzały
charakter. Jest to ta część osobowości, która powinna wywierać na nasze życie
psychiczne decydujący wpływ”48. Dlatego tak istotne jest świadome wzmacnianie i rozwijanie Dorosłego.
Stosowanie (przybliżonej w skrócie) metody analizy strukturalnej pomaga w rozwijaniu kontaktu z samym sobą i w dążeniu do integracji wewnętrznej, przez co uzdalnia do spotkania z drugim człowiekiem w postawie
dialogu. Metoda ta stanowi pomoc w nabywaniu umiejętności zachowywania wewnętrznej równowagi w sytuacjach nasilonego stresu i napięcia. Ta
umiejętność jest pożądana zwłaszcza u osób wykonujących zadania o charakterze wychowawczym i terapeutycznym, do których należy rodzicielstwo zastępcze. Rozumiejąc w pogłębiony sposób samego siebie, człowiek
staje się zdolny do podobnej, mniej powierzchownej percepcji drugiego, do
rozumienia i przyjmowania go, a nie natychmiastowego opiniowania czy
oceniania. Rodzic zastępczy, który dąży do wypracowania podobnej konstruktywnej postawy, staje się zdolny do prawidłowego odzwierciedlania
uczuć dziecka i posługiwania się komunikatem wspierającym jego rozwój.
Potrafi zadbać o uczucia i potrzeby wychowanka, wejść z nim w dialog oraz
Por. E. Balcer, Autoformacja dziś…, s. 91–92.
Por. S. Kożuch, dz. cyt.; M. Dziewiecki, Pedagogika integralna, Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 2010, s. 115.
48
S. Siek, dz. cyt., s. 230.
46

47
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wzmocnić jego wiarę w siebie, motywując do samodzielnego działania,
a w razie potrzeby – oferując pomoc. W przeciwnym razie może stosować
podjęte bez głębszego zastanowienia komunikaty przemocowe o charakterze karcącym bądź nadopiekuńczym. Stopień nabywania wewnętrznej
dorosłości (Dorosły wewnętrzny) i wypracowywany styl osobistej relacji
z Dzieckiem wewnętrznym i Rodzicem wewnętrznym w naturalnej kon
sekwencji przenoszą się bowiem na styl relacji z innymi, w tym jakość
relacji z własnym dzieckiem.

Metodyka wdrażania dziecka do samowychowania
Jak zostało powiedziane, samowychowanie stanowi kontynuację prawidłowego procesu wychowawczego. Stąd warto przedstawić także grupę metod wdrażania do samowychowania, które stosować mogą rodzice zastępczy
wobec dzieci powierzonych ich pieczy. Stanowi to również istotny wymiar
kompensacji sieroctwa49. Tak więc do grupy metod kształtujących gotowość
wychowanka do podejmowania pracy nad sobą zalicza się tworzenie odpowiednich warunków do twórczego działania w wymiarze zarówno psychospołecznym, jak i materialnym. W kształtowaniu predyspozycji autoformacyjnych dziecka ważne są przede wszystkim troska o atmosferę bezpieczeństwa,
bezwarunkowa akceptacja, uważność na uczucia i potrzeby oraz okazywana
wychowankowi życzliwość. Niezbędne są prawdomówność, szczerość i przekaz jasnych komunikatów (w tym informacji), ponieważ istotną rolę odgrywa
autentyzm rodzica jako modelu, wzoru osobowego i autorytetu. Gotowość do
podejmowania autoformacji buduje uczestnictwo w kulturze. Niezbędne jest
uczenie dziecka korzystania z dorobku kultury, podejścia refleksyjnego, krytycznego i twórczego. Natomiast do grupy metod bezpośredniego wdrażania
do samowychowania należą przede wszystkim samoobserwacja i samopoznanie prowadzące do coraz głębszego rozumienia i akceptacji siebie. W kształtowaniu własnej tożsamości niezbędna jest refleksja nad sobą, nad własnymi postawami, wyborami i ich konsekwencjami. Inną metodą wdrażania do
autoformacji jest metoda ideału, polegająca na przekazie wartości i pomocy
w odkrywaniu przez wychowanka jego ideału osobistego. Do kolejnych metod
zaliczyć można: samokontrolę, samokształcenie, kierowanie sobą, uczenie się
systematyczności oraz metodę swobody i wymagań50. W zakresie wymienio49
J. Matejek, Kompensacja sieroctwa społecznego w działalności Rodzinnych Domów Dziecka –
wybrane aspekty metodyczne, „Labor et Educatio” 2014, nr 2, s. 91–103.
50
Por. E. Balcer, Samowychowanie w ujęciu wybranych…, s. 247–248; K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982,
s. 20–22; M. Nowak, Dialog w wychowaniu, „Paedagogia Christiana” 2010, nr 25, s. 85–103.
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nych metod fundamentalne pozostają spotkanie i dialog z wychowankiem,
o którym była mowa w kontekście stylu prawidłowej komunikacji.

Zakończenie
Odpowiedzialne wykonywanie zadania rodzicielstwa zastępczego przyczynia się do tego, że również sam rodzic staje się coraz bardziej człowiekiem, co stanowi zasadniczy cel zarówno wychowania, jak i samowychowania personalistycznego. Przede wszystkim bowiem wychowanie jest
„obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym. Rodzice
obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem […] [swoje dziecko, a ono –
E.B.] obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą
przynosi na świat. Nie przestaje to być aktualne również w przypadku dzieci
ułomnych i niedorozwiniętych fizycznie lub psychicznie. Pod tą postacią
również objawia się człowieczeństwo, które może być wychowawcze, i to
w sposób szczególny”51. W ten sposób implikująca „bycie wychowawcą
samego siebie”52 rola rodzica zastępczego, wymagająca tak wiele uwagi
i odwagi, może stać się szansą na istotne jakościowe zmiany rozwojowe
w jego własnej osobowości. Marian Nowak, nawiązując do myśli Karola Wojtyły, zauważa, że „uczestnictwo w człowieczeństwie drugiego człowieka staje się szansą jakiegoś pełniejszego przeżycia siebie, sprawdzenia
siebie w świetle innej osoby, a w konsekwencji także samostanowienia
– samowychowania”53. W trudzie rodzicielstwa zastępczego zawiera się
zatem poważna szansa własnego „odradzania się” i uczenia się samego
siebie wciąż na nowo.
Jak już zostało powiedziane, świadomie i systematycznie podejmowana
autoformacja stanowi wyraz odpowiedzialności za jakość siebie jako daru
dla drugiego. Tak rozumiane samowychowanie nawiązuje do koncepcji tzw.
wychowawcy podstawowego, który podejmuje rzetelną pracę nad sobą54.
„Istnieje […] zwłaszcza dziś – w pełnym dezintegracji i zagubienia świecie
– potrzeba «wychowawców podstawowych». Istnieje zapotrzebowanie na
osobowości pedagogów, kobiet i mężczyzn, którzy pozwolili poruszyć się głęboko tą prawdą, że osobowość wychowawcy jest podstawowym «narzędziem»
Jan Paweł II, List do rodzin…, nr 16.
Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000, s. 449; E. Balcer, Autoformacja dziś…, s. 10 i n.
53
M. Nowak, Realizm czynników ryzyka a utopijność koncepcji i programów profilaktycznych
i resocjalizacyjnych, [w:] Skuteczność profilaktyki i resocjalizacji – utopie a rzeczywistość, red.
M. Nowak, B. Wołosiuk, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Biała
Podlaska 2010, s. 14.
54
M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej…, s. 449.
51

52
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w spotkaniu z wychowankiem. Warto podkreślić, że dotyczy to każdego z etapów życia i osobowego rozwoju wychowanka, od chwili jego poczęcia aż po
jego śmierć”55. Dlatego świadomość tak istotnej roli „narzędzia” osobowości
wychowawcy może być dla rodzica zastępczego głęboko motywująca do podejmowania rzetelnej i wytrwałej autoformacji.
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Dzieci nie będą buntować się przeciw autorytetowi rodziców, lecz przeciw rodzicom bez
autorytetu.
Waldemar Łysiak

Autorytet rodzicielski – ustalenia wstępne1
Autorytet (łac. auctoritas), zgodnie z etymologią, oznacza poważanie,
powagę prawną, istotność, siłę, wpływ, radę, możliwość narzucania woli,
znaczenie, prestiż społeczny, osobę wpływową2, tego, który coś gwarantuje3. Wydźwięk i znaczenie tego terminu są nacechowane bardzo pozytywnie,
sygnalizują doniosłość, rangę, szacunek. Równocześnie, jak każde pojęcie
abstrakcyjne, jest on niejednoznaczny, nieprecyzyjny, dyskusyjny, a więc podatny na wielość interpretacji. Polisemiczność terminu powoduje, że może on
dotyczyć osoby, cechy, właściwości, relacji, zjawiska społecznego4. Niezależnie
od treści, którą to pojęcie bywa wypełniane, autorytet jest „fundamentalnym
1
Artykuł stanowi zmodyfikowaną wersję opublikowanego wcześniej tekstu pt. Znaczenie i rola
autorytetu rodzicielskiego w optymizacji procesów socjalizacyjnych, [w:] Autorytet w wychowaniu: poszukiwanie – budowanie – wspieranie, red. M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek, Wydawnictwo
Prospekt PR, Olsztyn 2018.
2
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1966, s. 14.
3
A. Bacus, Jak zdobyć autorytet u dziecka, tłum. E. Siwiec, Hachette, Warszawa 2008.
4
B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 1991, s. 19–36.
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elementem w organizacji życia społecznego”5, warunkiem koniecznym, by
społeczeństwo jako całość mogło przetrwać, zmieniać się i rozwijać.
Autorytet rodzicielski ma szczególne znaczenie w życiu człowieka. Jest
przypisywany rodzicom, a wynika z ról biologicznych oraz społecznych, które
pełnią wobec swojego potomstwa. Ten autorytet ma fundamentalne znaczenie w przebiegu złożonych procesów socjalizacji. Zarówno dla wielu rodziców, jak i dla ich dzieci stanowi kluczową ideę oraz instytucję, w odniesieniu
do której toczy się proces wychowawczy i bez której nie może on zakończyć
się sukcesem. Jak podkreśla Hannah Arendt, edukacja dzieci jest skuteczna
tylko wtedy, gdy opiera się na uznanym autorytecie rodzica i nauczyciela; jeśli zaś ten autorytet jest negowany czy podawany w wątpliwość, to mamy do
czynienia z kryzysem bądź edukacyjną porażką6. Społeczna waga autorytetu
rodzicielskiego wynika z faktu, że jest on pierwotny wobec innych autorytetów, które pojawiają się na kolejnych etapach dorastania, w toku późniejszej czy ponownej socjalizacji (resocjalizacji). W związku z tym jakościowo
przeważa nad innymi autorytetami, nawet jeśli będą one ustanowione przez
znaczących innych7 lub ważne grupy odniesienia8. Autorytet rodzicielski
warunkuje prawidłowy przebieg procesów wychowawczych, adaptacyjnych,
wprowadzających jednostkę do kultury i społeczeństwa. Procesów ukierunkowanych na kształtowanie ludzi zdrowych psychicznie, autonomicznych,
samodzielnych, mających dojrzałą osobowość, a więc odznaczających się
następującymi cechami: odpowiednio rozwinięty i rozbudowany obraz siebie, umiejętność rozumienia siebie i innych, panowanie nad instynktami
czy popędami, odporność na frustracje, obiektywizacja ego (zdolność postrzegania siebie w perspektywie zewnętrznej, poczucie humoru, autokrytyka), poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, naturalny entuzjazm oraz
optymizm, spójna filozofia życiowa (skrystalizowany światopogląd, ogólne
rozeznanie w sytuacji, zintegrowanie ze światem zewnętrznym, stawianie
celów i ich efektywne osiąganie), udzielanie się na zewnątrz, angażowanie
się w aktywności społeczne i zawodowe, budowanie intymności, dawanie
5
D. Morselli, S. Passini, New perspectives on the study of the authority relationship: Integrating
individual and societal level research, „Journal for the Theory of Social Behaviour” 2011, vol.  41,
No. 3, s. 291.
6
H. Arendt, Kryzys edukacji, [w:] taż, Między czasem minionym a przyszłym, tłum. M. Godyń,
W. Madej, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1994, s. 217–218.
7
„Znaczący inni” to jednostki lub zbiory jednostek, które w procesie socjalizacji odgrywają najbardziej istotne role – kształtują osobowość społeczną jednostki, wpływają na jej tożsamość, samoświadomość, poczucie przynależności. Podczas socjalizacji pierwotnej najczęściej są nimi rodzice (P. Berger,
T. Luhmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, PIW, Warszawa 1983, s. 202–214).
8
Pojęcie grupy odniesienia dotyczy takiej zbiorowości (jej cech, właściwości, preferowanych
przez nią wartości i wzorów zachowań), która – na poziomie porównawczym i normatywnym – stanowi system porównania i/lub identyfikacji, naśladowania lub zaprzeczenia, izolacji, odcięcia się czy
odłączenia.
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ciepła, empatyczność, otwartość9. Sumując, można stwierdzić, że autorytet
rodzicielski jest kluczowy w prawidłowym rozwoju psychospołecznym jednostki (uczłowieczeniu); umożliwia pełne wdrożenie młodego człowieka do
dobrego i wartościowego życia.
Współcześnie nierzadko kwestionuje się znaczenie czy potrzebę autorytetu
rodzicielskiego, postrzegając go jako narzędzie opresji, ograniczania wolności
i swobód osobistych, dostosowywania do arbitralnych i zewnętrznych wzorców osobowych kosztem tworzenia kreatywnych i nowatorskich rozwiązań.
Dezawuowanie rangi i roli autorytetów w pewnej mierze wynika z aktualnych
procesów społecznych: globalizacji, technokratyzmu, sekularyzacji, pluralizacji i heterogeniczności społeczeństw, mediatyzacji, minimalizowania roli tradycyjnych agend wychowawczych, przeobrażeń mentalnościowych i aksjologicznych. Zmiany te spowodowały, że promowane są poglądy o egalitaryzacji
stosunków rodzinnych, konieczności bezstresowego wychowania, dowolności
wyboru trajektorii życiowych, potrzebie rozluźnienia norm obyczajowych.
Uznawanie autorytetu czy powoływanie się nań bywa mylone z utratą autonomii w zakresie myślenia i wartościowania, z poddaniem się czyjejś woli albo
władzy, z zagubieniem tego, co w nas unikalne, niepowtarzalne, wyjątkowe.
W świetle niektórych teorii w postnowoczesnym świecie nie istnieją niezmienne idee czy fundamentalne wartości, wszystko się sukcesywnie zmienia, jest
kruche i płynne, natomiast jedyną sprawdzoną strategią przystosowawczą jest
krytycyzm intelektualny wobec tego, co zastaliśmy a priori, co zostawiła po
sobie przeszłość, w tym krytycyzm wobec autorytetów. Choć nie można odmówić racji tym twierdzeniom, to jednak – toutes proportions gardées – należy
uznać, że utrzymanie ładu społecznego wymaga istnienia nienaruszalnych systemów aksjologicznych zaakceptowanych przez większość, stałych punktów
czy fundamentów, na których ten ład może się opierać. W przeciwnym razie
rodzi się poczucie zagubienia i niepokoju, degrengolada i chaos normatywny,
stopniowo przechodzące w stan anomii10. Jednocześnie warto podkreślić, że
autorytety nie są hegemonistyczne, wręcz przeciwnie – powinny być weryfikowane, poddawane stałej diagnozie, a nawet konstruktywnej krytyce. Niemniej
nie mogą być bezzasadnie dezawuowane lub ośmieszane, zwłaszcza przez
tych, którzy wyznają inne wartości lub zasady życia społecznego.
Autorytet nie jest podzielny czy fragmentaryczny, nie można go mieć tylko
w pewnej części, do pewnego stopnia – więc albo się go ma w sposób absolutny i całkowity, albo nie ma się go w ogóle. Bycie autorytetem dla dziecka
nie jest osiągalne dla wszystkich rodziców – niektórzy nie potrafią się nim
G.W. Allport, Osobowość i religia, tłum. I. Wyrzykowska i inni, PAX, Warszawa 1988, s. 24–32.
Zob. É. Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2006.
9
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stać, inni nie powinni. Trzeba jednak uznać, że nic i nikt nie jest w stanie
zastąpić autorytetu rodzicielskiego. Jest on bowiem szczególny na tle innych
autorytetów – przede wszystkim dlatego, że jest internalizowany (początkowo w sposób nieświadomy) już na wczesnym etapie rozwoju, potem podlega
wzmocnieniu (zdarza się, że erozji). Skutkiem internalizacji jest przekształcenie norm heteronomicznych (ustanowionych przez zewnętrznego normodawcę) w normy autonomiczne (ustanowione przez jednostkę dla siebie),
co powoduje, że wpływ autorytetu jest obserwowalny w uzewnętrznionym
sposobie zachowania i działania. Dzięki autorytetowi rodzicielskiemu dziecko
jest przygotowane do bycia pełnoprawnym członkiem danej zbiorowości,
zaznajomione z regułami kulturowymi, symbolami, ideami, znaczeniami,
które w tej zbiorowości obowiązują, których uznawanie i respektowanie jest
niezbędne. Ten autorytet uosabia najważniejsze normy i wartości, bez których
jednostka nie byłaby zdolna zakorzenić się społecznie, zbudować tożsamości
indywidualnej i zbiorowej. Bez względu na liczbę i dynamikę zmian w kulturze i strukturze społecznej to właśnie autorytet rodzica pozostaje niezachwianym i centralnym komponentem procesów edukacyjno-wychowawczych,
dzięki którym rozwój emocjonalny, moralny oraz intelektualny jednostki jest
harmonijny i pełny.

Budowanie autorytetu w rodzinie zastępczej
O zaistnieniu i znaczeniu autorytetów decyduje dynamika przeobrażeń
społeczno-kulturowych. Następstwem zmian jest różnicowanie norm i wartości oraz powstanie nieznanych dotąd wzorców kulturowych, czego przejawem
są: nowe ramy tożsamościowe, akcentowanie odrębności i indywidualizmu,
promowanie swobody wyboru stylu życia, wyznania, poglądów, identyfikacji.
Nagły zwrot ku absolutnej, nieograniczonej wolności może jednak wywołać
liczne obawy czy lęki związane z niedookreślonym kierunkiem ludzkiej egzystencji. W tym kontekście autorytet daje stabilność i stałość, nawet jeśli
rzeczywistość podlega ustawicznym przeobrażeniom. Należy tu wskazać na
pewną zależność: społeczeństwa, niezależnie od stopnia rozwoju cywilizacyjnego, w sytuacji kryzysu zawsze szukają wsparcia i punktu odniesienia właśnie w autorytetach. Tym samym istnienie autorytetów minimalizuje skutki
globalnych kryzysów aksjologicznych, dylematy moralne, presję dostosowywania się do lansowanych trendów czy niczym nieuzasadnionych wymagań,
jakie stawiają przed nami m.in. media masowe, popkultura, Internet.
Francuski socjolog Émile Durkheim w dziele Education morale definiuje
autorytet jako właściwość, „w którą jest uposażona istota realna lub idealna w stosunku do określonych osobników, dzięki której uważana jest przez
tych osobników za obdarzoną w moc wyższą od tej, jaką przypisują samym
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sobie”11. Definicja ta wskazuje, że autorytet powstaje w toku wzajemnych
oddziaływań i interakcji, w wyniku których charyzmatyczna jednostka zostaje obdarzona autorytetem lub ten autorytet jej się przypisuje. Oznacza to
jednocześnie, że istnienie autorytetu wymaga istnienia takiej grupy społecznej, która ten autorytet zaakceptuje i uzna za swój, a w konsekwencji będzie
skłonna poddać się jego wpływom, postrzegać go jako wzór wart naśladowania, atencji, poważania, szacunku. Autorytet nie jest wartością samą w sobie,
lecz taką, która się wytwarza w interakcji, jako efekt oddziaływań jednostki
na inne osoby, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, miejsca i czasu. Jest
zatem w tworzeniu i podtrzymywaniu autorytetu pewna wzajemność polegająca na tym, że obdarzając kogoś autorytetem, uznajemy jego siłę i zwierzchność, poddajemy się jego wpływom, a nawet przejmujemy jego perspektywę
postrzegania i rozumienia świata społecznego. Jak wskazuje Erich Fromm,
relacja autorytetu nie jest symetryczna – co w prostej konkretyzacji oznacza,
że jedna ze stron postrzega drugą jako ważniejszą, mądrzejszą, wyższą od
siebie12. Przy czym trzeba wyraźnie podkreślić, że w procesie legitymizowania
autorytetów nie występuje jakikolwiek przymus, napór czy presja zewnętrzna,
albowiem autorytet to taki zespół zróżnicowanych i niepodważalnych cech,
które są przyjmowane i afirmowane przez otoczenie bez żadnych nakazów,
obwarowań albo strachu przed sankcjami. Autorytet nie może być wymuszony, nadawany w drodze umów czy odgórnych ustaleń, nie jest godnością
otrzymaną przez namaszczenie czy naznaczenie, jest natomiast wypracowany i zasłużony poprzez posiadanie takich cech, które odróżniają jednostkę
od innych, świadczą o jej wybitności, niezwykłości, szczególnych zasługach.
Autorytet odnosi się do osobistych przymiotów czy właściwości, które czynią jednostkę ważną, szczególną, podziwianą, godną szacunku – taką, która
inspiruje postawą i działaniem, skłania do naśladowania i powielania jej zachowań. Autorytet nie jest wartością zunifikowaną, uniwersalną, identyczną
dla wszystkich – niejednokrotnie zdarza się, że osoba obdarzana autorytetem
przez jednych dla innych pozostaje obojętna.
Instytucja i idea autorytetu odgrywa znaczną rolę w procesach socjalizacyjnych, niezależnie od typu i etapu socjalizacji – pojawia się w toku socjalizacji pierwotnej, wtórnej, zawodowej, politycznej, antycypacyjnej, jak również
w resocjalizacji, niemniej w każdej z nich inne są zasięg autorytetu oraz siła
jego oddziaływań. Istotnym czynnikiem, który wpływa na znaczenie i skuteczność autorytetu (jego społeczne uznanie, możliwość wpływu i modelowania
zachowań), jest stosunek do niego, obustronne nastawienie zarówno jedÉ. Durkheim, Education morale, Presses Universitaires de France, Paris 2012, s. 45–68.
Por. E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. A. Ziemilski, Wydawnictwo Czytelnik, War
szawa 2011.
11

12
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nostki obdarzonej tym autorytetem, jak i osób mu ulegających. Nastawienie
to wynika z regulacji społecznych dotyczących tego, jaka wartość jest temu
autorytetowi przypisana, czym jest on dla członków danej zbiorowości, jak
jednostki ten autorytet rozumieją, w jakim znaczeniu jest on dla nich ważny,
do czego potrzebny, kiedy powstaje oraz jaka jest dynamika jego rozwoju.
W związku z tym w konstytuowaniu się autorytetu podstawową rolę odgrywa
socjalizacja pierwotna, podczas której jednostka po raz pierwszy spotyka się
z autorytetem, zyskuje świadomość jego obecności, dowiaduje się, czym ten
autorytet jest, w jaki sposób się przejawia, jak oddziałuje. Wczesne pojawienie
się właściwego autorytetu (w ciągu pierwszych lat życia) sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu oraz efektywnemu rozwojowi człowieka. Jest tak dlatego, że socjalizacja pierwotna jest najważniejszym cyklem w życiu człowieka,
szczególnie intensywnym i pogłębionym, a jej wpływ uznaje się za nadrzędny
w stosunku do innych procesów społecznego uczenia się i adaptacji. Socjalizacja pierwotna ma kluczowe znaczenie zarówno w ustanawianiu autorytetów,
jak i w ich kwestionowaniu – co oznacza, że w tym okresie kształtowane są postawy otwartości na autorytety, skłonność do ich apoteozy albo dezaprobaty,
wewnętrzne potrzeby posiadania wzorców osobowych lub odwracania się od
nich. Na powstanie kulturowych ideałów osobowości13 wpływają przedstawiciele grup pierwotnych: rodzice, opiekunowie, dziadkowie, inni krewni, kręgi
przyjaciół i bliskich znajomych, sąsiedzi. Ich obraz rzeczywistości wydaje się
dziecku bezalternatywny i ostateczny, gdyż nie dysponuje ono na tyle dostateczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, by móc zestawić go z innymi
modelami postrzegania świata. Utrwalanie tej wizji rzeczywistości dokonuje
się poprzez aktywowanie sfer kognitywnej oraz emocjonalnej14, wskutek czego
przekazywana wiedza staje się zobiektywizowana, oczywista, niepodważalna, przyjęta przez dziecko jako własna. Działa tu mechanizm internalizacji
(uwewnętrznienia), polegający na uznaniu za swoje pochodzących z zewnątrz
postaw, przekonań, podsystemów normatywnych. Zinternalizowane treści
zostają zobiektywizowane, a następnie eksternalizowane – co oznacza, że nabyta wiedza staje się usystematyzowana, dostępna, stosowana na co dzień15.
Tempo tych procesów w dużej mierze zależy od tego, czy jednostka miała/
ma autorytety oraz kim one były/są. Prawidłowe działanie autorytetu jest
warunkowane rozumieniem i docenieniem jego znaczenia oraz uznaniem
konieczności jego istnienia w utrzymaniu ładu rodzinnego i ogólnospołecznego. Konieczność ta nie tylko uwidacznia się na płaszczyźnie normatywnej
odnoszącej się do norm, wartości, konkretnych praktyk czy dyspozycji z nich
13
14
15
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J. Szczepański, dz. cyt., s. 47–53.
P. Berger, T. Luhmann, dz. cyt., s. 204.
Tamże, s. 35–48.

wynikających, lecz także wymaga osadzenia w konkretnym kontekście społecznym, w ramach którego ten autorytet tworzy się i funkcjonuje. Działanie
autorytetu nie obejmuje tylko wiedzy na temat zasad jego funkcjonowania,
natomiast wymaga powszechnego obowiązywania zarówno w rodzinie, jak
i w całym społeczeństwie.
Autorytet rodzicielski jest szczególny na tle innych autorytetów, ponieważ rodzice – z racji poczęcia i urodzenia dziecka, a tym samym posiadania
szeroko pojmowanych praw rodzicielskich – do pełnoletności sprawują
władzę rodzicielską. W świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego decydują o rozwoju dziecka, wychowują je, otaczają opieką i troską, działają
w jego interesie, ponoszą za nie odpowiedzialność cywilną. Rodzice biologiczni, mając z dzieckiem codzienny, bezpośredni i intensywny kontakt,
wywierają na nie największy wpływ oraz odgrywają główną rolę w jego życiu. To osoby, które dziecko poznaje i identyfikuje najwcześniej, utożsamia
z bezpieczeństwem, ochroną, wsparciem. Rodzice jako pierwsi wskazują
kierunek socjalizacji; uczą, jak postrzegać swoje miejsce, wartość osobistą,
sens swojej egzystencji, priorytety, aspiracje, cele, wartości16. Rodzina pochodzenia stanowi naturalne środowisko wychowawcze (zwłaszcza poprzez
więzy krwi i system pokrewieństwa), więc transmisja treści socjalizacyjnych
przebiega tu naturalnym i uniwersalnym trybem. Inaczej dzieje się w przypadku niespokrewnionych rodzin zastępczych – tutaj bowiem wspólnota
zawiązuje się w pozabiologiczny sposób, opiera się na umownych zasadach
współżycia rodzinnego wynikających nie z więzi naturalnej, lecz stanowionej. Dużą przeszkodą w tworzeniu i wzmacnianiu więzi jest fakt, że dzieci
kierowane do rodzin zastępczych zazwyczaj są obciążone złym i niszczącym doświadczeniem domu rodzinnego. Niejednokrotnie spotykały się tam
z przemocą, agresją, nadużyciem, wykorzystywaniem, czego konsekwencją
są liczne deficyty czy deprywacje, zwłaszcza w sferze emocjonalnej. Postać
rodzica biologicznego jest kojarzona raczej negatywnie, w niektórych przypadkach – traumatycznie. Dysfunkcjonalność rodziny powoduje, że rodzic
biologiczny nie jest wzorem, autorytetem, lecz jawnym jego zaprzeczeniem
– antyautorytetem, od którego dziecko chce się odizolować i uchronić. Z powodu zaznanego cierpienia, lęku, poniżenia, ograniczonego i wielokrotnie
zawiedzionego zaufania – dziecko zamyka się w sobie, buntuje, stroni od
otoczenia. Równocześnie odrzuca lub neguje wszelkie autorytety, ponieważ
bojąc się ponownego zranienia, nie chce nikogo obdarzyć zaufaniem, podporządkować się czyimś wpływom, ulegać. Wobec tego rodzice zastępczy stoją
przed wielkim wyzwaniem wychowawczym, wyrażającym się w pytaniach:
16
J. Freeman, Highly able girls and boys, Department of Education and Employment, London
1996, s. 4.

		

93

Jak obudzić w dziecku potrzebę autorytetu? Jak umocnić jego rangę? Jak
samemu stać się autorytetem?
Realizacja tego wyzwania niesie ze sobą konieczność koordynacji kilku
płaszczyzn socjalizacyjnych. Po pierwsze, wymaga adaptacji dziecka do nowego środowiska rodzinnego, oswojenia go z otoczeniem, nauczenia reguł
funkcjonowania w domu, w towarzystwie domowników. Już na tym etapie
pojawiają się trudności wynikające z zaburzeń emocjonalnych, oporów readaptacyjnych, traumatycznej i nieprzepracowanej przeszłości dziecka. Po
drugie, rodzina zastępcza – obok spełniania typowych funkcji (opiekuńczej,
wychowawczej, kulturalno-towarzyskiej, rekreacyjnej, ekonomicznej, zabezpieczającej) – powinna położyć nacisk na funkcję kompensacyjną, która w ramach wytyczonych granic zrekompensuje dziecku poniesione straty,
zmniejszy stopień deprywacji emocjonalnej, ukoi poczucie skrzywdzenia. Po
trzecie, rodzic zastępczy powinien odznaczać się kompleksem takich cech,
które pozwolą uosobić w sobie autorytet, wzór godny naśladowania. Wymaga to autoformacji, ustawicznej pracy nad sobą, eliminowania swoich wad,
pielęgnowania zalet i walorów wewnętrznych, pilnowania siebie, ciągłego
rozwoju osobistego, osiągania sukcesów, dotrzymywania obietnic i raz danego
słowa, szlachetności, podjęcia trudu zmieniania siebie, nierzadko poświęceń
i wyrzeczeń. Bycie autorytetem stanowi powód do dumy, satysfakcji i w perspektywie przynosi wymierne korzyści w postaci widocznych i pożądanych
rezultatów wychowawczych. Rodzic, który jest dla dziecka autorytetem, ma
znacznie większe możliwości „urabiania wychowanka”17 aniżeli ten, który
jest tego autorytetu pozbawiony. To dlatego, że dziecko go szanuje, okazuje
mu podziw i uznanie, jest mu posłuszne, liczy się z jego zdaniem, respektuje
obowiązujące nakazy i zakazy, ma świadomość granic. Autorytet gwarantuje,
że kontakt z dzieckiem będzie oparty na obustronnym szacunku i dialogu,
naturalnej i mocnej więzi, bez wymuszania jakichkolwiek postaw czy zachowań za pomocą sankcji, zastraszania czy gróźb. Autorytet rodzicielski można
określić jako wewnętrzny18 – u jego podstaw leży dobrowolna uległość wynikająca z cech charakterologicznych lub podobieństwa wyznawanych wartości,
które dana osoba konsekwentnie przejawia w swoim myśleniu oraz działaniu.
Znaczenie autorytetu rodzicielskiego jest właściwie nie do podważenia.
Dzieci, dla których rodzice byli autorytetem w dzieciństwie, znacznie lepiej
radzą sobie w życiu dorosłym, nie popełniają błędów wynikających z kompulsywnego poszukiwania mocnych wrażeń czy ekstremalnych sytuacji, przynależności do grup dewiacyjnych i przestępczych, gloryfikowania banalnych
F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 314.
E. Bandura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, WSiP, Warszawa 1980,
s. 44–46.
17
18
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idoli (patostreamerów, celebrytów, pseudogwiazd). Natomiast są pewne siebie, odważne, przekonane o swojej wartości, mają adekwatną samoocenę.

Rola autorytetu a proces socjalizacji
Socjalizacja to ogół silnych, ciągłych i dynamicznych oddziaływań wychowawcy na wychowanka, zorientowanych na wdrożenie jednostki do kultury
oraz społeczeństwa. Piotr Sztompka wskazuje, że ten długotrwały proces,
trwający od momentu narodzin jednostki aż do jej śmierci, dotyczy „kształtowania mentalności, postaw i działań ludzi przez społeczeństwo”19. W toku
tego procesu jednostka pojmowana wyłącznie jako istota biologiczna staje
się podmiotem zdolnym do życia wśród innych i dla innych20. Dzięki socjalizacji człowiek zyskuje kluczowe umiejętności: komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, rozpoznawania i przypisywania sensów, jakie nadawane są
poszczególnym elementom rzeczywistości, definiowania zdarzeń, przyjmowania wspólnych perspektyw, empatii, kooperacji. W efekcie staje się myślącym,
samodzielnym, refleksyjnym, aktywnym i sprawczym aktorem społecznym.
Socjalizacja to „wszechstronne i zwarte wprowadzenie jednostki w obiektywny świat społeczeństwa albo jakiś jego sektor”21, a więc przekazanie takiego
zestawu wiedzy i kompetencji, które pozwalają na samodzielne poruszanie się
w świecie; to obeznanie z prawidłami, które tym światem rządzą.
Prawidłowa socjalizacja umacnia autorytet rodzicielski, a uznany autorytet rodzicielski usprawnia socjalizację. Aby socjalizacja przebiegła planowo,
według scenariusza wychowawczego, należy spełnić dwa warunki brzegowe.
Po pierwsze, rozwijać dodatkowe kompetencje rodzicielskie, dzięki którym
rodzic wyróżnia się pozytywnie, zasługuje na szacunek i podziw. Po drugie, podtrzymywać tradycyjne strategie i podejścia wychowawcze, które są
sprawdzone i ugruntowane. Efektywna socjalizacja, która wiedzie do stania
się autorytetem dla dziecka, zależy od: zaangażowania rodziców w proces
społecznego uczenia potomstwa, aktywnego ukierunkowania na wywołanie
oczekiwanych rezultatów socjalizacji, pogłębionej refleksji nad przebiegiem
tej socjalizacji oraz ewentualnej modyfikacji jej tempa i kierunku, elastyczności ról rodzicielskich, ustawicznego poszukiwania i uczenia się nowych modeli
lub rozwiązań, aktualizowania swojej wiedzy, otwartości na opinie i potrzeby
dzieci, unowocześniania swojego obrazu w oczach dzieci na podstawie fundamentalnych ogólnoludzkich założeń.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 224.
K. Hurrelmann, Struktura społeczna a rozwój osobowości: wprowadzenie do teorii socjalizacji, tłum. M. Roguszka, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1994, s. 16.
21
P. Berger, T. Luhmann, dz. cyt., s. 204.
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Orientacje socjalizacyjne często się zmieniają, co jest efektem zmian pokoleniowych i cywilizacyjnych. W związku z tym autorytet – mimo że w założeniu niezmienny i oparty na niepodważalnych fundamentach – powinien
ewoluować, być adekwatny do swoich czasów. Autorytety są i będą na cenzurowanym, co jednocześnie nie znaczy, że muszą być nieskazitelne, absolutnie doskonałe. Jednostki autorytatywne również mogą się mylić i popełniać
błędy, ale powinny umieć przyznać się do nich i podjąć próbę ich naprawy
czy zadośćuczynienia. Współczesny autorytet nie stoi na piedestale, lecz jest
ludzki, dostępny, oswojony. Prowadzi to do wytworzenia nowego modelu
autorytetu rodzicielskiego, kiedy rodzic jest aktywnym uczestnikiem życia
dzieci, nie zaś kimś, kto patrzy z góry, ocenia, kontroluje i koryguje według
własnych przekonań. Współczesny autorytet nie opiera się na systemie poleceń, nakazów i zakazów, nie polega na moralizatorstwie i głoszeniu umoralniających tez, nie wynika ze ślepego posłuszeństwa czy hierarchii władzy,
lecz jest układem współzależności, współpracy i wzajemności. Zasadza się
na szeregu wymiennych interakcji lub transakcji symbolicznych opartych na
dwustronnej zasadzie – szacunek za szacunek, uznanie za uznanie, podziw za
podziw. Rodzic staje się autorytetem, kiedy imponuje dziecku, jest jego bohaterem, postacią znaczącą, mającą wpływ na ścieżki, wybory i postanowienia
dziecka, z której zdaniem dziecko się liczy. Podstawą w tym przypadku są:
wyczulenie na potrzeby i aspiracje dziecka, otoczenie go opieką, troską, dawanie wsparcia, oferowanie pomocy, postrzeganie rodzicielstwa jako misji do
spełnienia, a nawet powołania. Wymuszanie posłuszeństwa, rygoru, uległości
staje się zbędne; bezmyślne wykonywanie poleceń i wrażenie posłuchu nie
powoduje stania się autorytetem. Zamiast dopasowywać zachowania dzieci
do istniejących autorytetów, wpisywać w sztywne schematy „bycia jak ktoś”
– trzeba te autorytety tworzyć i odtwarzać stosownie do sytuacji społeczno-kulturowej. Oznacza to, że w toku socjalizacji rodzice powinni koncentrować
swoje wysiłki i starania z jednej strony na doskonaleniu siebie, a z drugiej
– na konsekwentnym nastawieniu wobec dziecka i emocjonalnym otwarciu
na dziecko. To skupienie się umożliwi wykreowanie takiego obrazu rodzica,
który dziecko przyjmie z admiracją i zachwytem. Rodzice, którzy lekceważą
potrzeby dziecka w procesie socjalizacji, nigdy nie będą dla niego autorytetem, co więcej – ich wpływ rodzicielski stanie się balastem, który dziecko
będzie próbowało jak najprędzej zrzucić, a wręcz zanegować jego istnienie.
Tworzenie quasi-autorytetu opartego na strachu czy obawie przed utratą
jakiegoś dobra albo wywieranie wpływu za pośrednictwem manipulacji w perspektywie długookresowej okazuje się niekorzystne. Ta strategia w wąskim
sensie ma szanse realizacji w przypadku małych dzieci, których potrzeby nie
są szczególnie rozbudowane i zróżnicowane, kiedy przekazywanie pewnych
treści pojęciowych lub symbolicznych jest stosunkowo szybkie i proste –
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rodzic sygnalizuje dziecku, jakie powinno być, wyraźnie określa pożądane
zachowania, uruchamia system nagród i kar. Jednak ta strategia nie znajduje
zastosowania wobec starszych dzieci (zwłaszcza nastolatków), które podają
w wątpliwość ustalenia rodziców, buntują się przeciw ich postawom, negują
rodzicielskie założenia i prawidła. Autorytet, który narzuca obraz świata, nie
dopuszcza alternatyw w myśleniu i działaniu, hamuje samodzielność w kreowaniu przez dziecko swojego życia, prawdopodobnie nie przetrwa. Prawdziwy
autorytet jest wolny i nie ulega wpływom, jest niezależny od nikogo i niczego,
dlatego innym także daje wolność.

Zakończenie
Autorytet rodzicielski jest instrumentem podnoszącym jakość i skuteczność socjalizacji. Idealna i wysoce pożądana wydaje się sytuacja, kiedy rodzice
są dojrzali do pełnienia swoich ról i ich autorytet jest respektowany. Jednak
nierzadko rodzic jest niewydolny i nie podejmuje społecznej roli związanej
z wychowaniem i opieką nad potomstwem. Następstwem tego może być
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, co wywołuje pewne problemy
wychowawcze związane z przejściem dziecka do nowego środowiska, bagażem negatywnych doświadczeń i przeżyć, nieuleczoną traumą, współuzależnieniem emocjonalnym. Niespokrewnieni rodzice zastępczy budują swoją
pozycję, a wraz z nią – autorytet, w trudnych warunkach, na podstawie nowego rodzaju więzi i przywiązania. Więź ustanowiona społecznie jest istotnym elementem tworzenia relacji rodzicielskich, lecz wydaje się słabsza od
więzi biologicznej, co rodzi bunt i opory socjalizacyjne ze strony wychowanka.
Warto więc rozważyć pytanie, w jaki sposób tworzyć autorytet rodzicielski,
aby socjalizacja była skuteczna, a przede wszystkim dostosowana do kondycji
psychospołecznej dziecka w pieczy zastępczej.
Budowanie autorytetu rodzicielskiego polega na podtrzymywaniu jasno
określonego kanonu myślenia i działania, na wskazywaniu dziecku kierunku, w którym powinno zmierzać, przy równoczesnym uwzględnieniu jego
potrzeb, deficytów, woli, możliwości adaptacyjnych. Taki autorytet inspiruje,
lecz do niczego nie przymusza; otwiera nowe ścieżki, lecz pozwala dziecku je
selekcjonować i wybrać najlepszą dla siebie. Taki autorytet daje siłę i pomaga, lecz nie wyręcza i nie przejmuje obowiązków. Bycie autorytetem niesie ze
sobą konkretne następstwa – jest to bowiem idea wypełniona pewną treścią,
której rozumienie i interpretacja mogą różnić się w zależności od tego, kim
jednostka jest aktualnie, jaką ma przeszłość, do jakiej zbiorowości przynależy.
Każdy z nas podlega inaczej wyobrażonej i odmiennie realizowanej koncepcji
bycia autorytetem oraz posiadania autorytetu. W związku z tym autorytet
rodzicielski musi być proaktywny – co oznacza, że powinien dopasowywać
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się do realiów rzeczywistości, stale tworzyć swoją siłę od nowa, opierać się na
wiedzy oraz bacznej obserwacji dziecka i świata zewnętrznego.
Prawdopodobnie w przyszłości usankcjonuje się nowy – integratywny typ
autorytetu rodzicielskiego, którego istotą będzie wypracowanie przez rodziców i dzieci wspólnej wizji autorytetu. Będzie on polegał na współuczestnictwie w podejmowaniu decyzji, uzgadnianiu właściwego modelu wychowania,
obustronnym zaufaniu i otwartości. Rodzic stanie się nie tyle egzekutorem
efektów wychowawczych, ile koordynatorem ich poprawnej realizacji oraz
moderatorem aktywującym potencjały i inicjatywy dzieci. Autorytet rodzicielski utrzyma się tylko wtedy, gdy jego sednem będą: współdziałanie, dyskutowanie pojawiających się problemów, wyznaczanie ambitnych celów, prowadzenie do sukcesu – na podstawie rodzicielskiego przykładu zbudowanego na
inwencji, zaradności, a przede wszystkim na uczciwości i pokorze.
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Edukacja, animacja społeczna
i współpraca środowiskowa na rzecz tworzenia
i funkcjonowania grup wsparcia
dla rodziców zastępczych
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Życie w społeczeństwie radykalnych zmian
Cywilizacyjne zmiany sprawiają u wielu ludzi wrażenie, że kultura w ostatnich dziesięcioleciach nie jest dawną jednością1, a podlega – jak wskazuje np.
Pierre Besnard – „pęknięciom” strukturalnym, wchłaniając elementy o różnej
wartości i stając się – według Abrahama Molesa – „kulturą mozaikową” (synkretyczną) o niejednolitej naturze2. Stąd życie teraźniejszych ludzi przebiega
w kulturze „bogatej”, może skomplikowanej, ale i pełnej sprzeczności. Można
sądzić, że szybkie przemiany w sferze kultury, społeczno-kulturowy chaos
i nadmiar propozycji quasi-kulturowych oraz ideologiczne i egzystencjalne
spory będą nam towarzyszyć w najbliższym okresie3. W społeczeństwach
(po)przemysłowych przeważają zjawiska masowości, wskutek czego nasilają się problemy związane z osobowością, tożsamością, alienacją, anomią
społeczną, zjawiskami niedostosowania czy nieprzystosowania społecznego
1
J. Życiński, Trzy kultury. Nauki przyrodnicze – humanistyka i myśl chrześcijańska, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 1990, s. 5–11. Autor zwraca uwagę na tzw. trójjedyną kulturę, charakterystyczną dla czasu przed XVIII w., czyli przenikanie się, a nie pozycjonowanie względem siebie kultury
przyrodniczej – kultury religijnej – kultury humanistycznej.
2
M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Centrum
Animacji Kulturalnej, Warszawa 1993, s. 16–17.
3
Z niepokojem można czytać dawne proroctwa; tu przytaczam słowa św. Antoniego Pustelnika:
„[…] przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną
przeciw niemu mówiąc: Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny”. Za: http://www.fzspoznan.
franciszkanie.net/Strony/Artyk280.html (20.09.2020).
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i kulturowego. Wolfgang Brezinka sądzi, że obecnie mamy do czynienia z kryzysem przekonań, koncepcji, wartości, postaw moralnych wielu jednostek,
a jednocześnie kryzysem społecznych norm i instytucji, które opierają się na
akceptacji, posłuszeństwie, gotowości służby ze strony obywateli. W sektorach kultur, takich jak: religia, światopogląd, moralność, sztuka, styl życia
i wychowanie, panują niepewność oraz nieporządek, przyjmując niekiedy
ekstremalne formy anarchii i nihilizmu4.
Ponad pół wieku temu Tadeusz Kotarbiński (fizykalista) rozumiał kulturę
duchową jako środowisko doskonalenia się człowieka5. Według tego autora
„człowiek doskonali tworzywo otaczające i kulturą jest ogół udanych wyników
jego działań. Ale człowiek dzięki tej działalności urabia pośrednio sam siebie,
wzmaga własną wiedzę i wprawę, sam jest przedmiotem, tworzywem działań
bezpośrednio na niego skierowanych, pośrednio zaś tych działań, które go
doskonalą. Rozwijana kultura, w szczególności duchowa, ma doprowadzić do
pozyskiwania różnorodnych wartości doskonalących jego ducha”. Kotarbiński
w owym czasie zwracał uwagę na procesy postępującej globalizacji (generowanej przez technikę), która ma być równoważona przez doskonalenie kultury
duchowej6.
Kultura kształtowana w dawnych wiekach – socjalizacyjno-wychowawczo
rzecz ujmując – traktowana była jako „nauczycielka życia” wzrastających
pokoleń. Współcześnie ta sama kultura (a może już antykultura7 czy kultura toksyczna) w swoim przekazie coraz agresywniej usiłuje deprecjonować
i dezintegrować samo rozumienie człowieczeństwa, a promując utopię indywidualistycznego szczęścia – czyni człowieka tylko „uzależnionym”, ale
i „szczęśliwym” konsumentem, a przez „zewnątrzsterowność”8 – łatwym
4
W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. J. Kocha
nowicz SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 21, 81.
5
T. Kotarbiński, Perspektywy myśli pedagogicznej, „Studia Filozoficzne” 1970, nr 1 (62), s. 5.
6
Zob. M. Rembierz, Edukacja międzykulturowa jako ćwiczenie duchowe. Pedagogiczne wymiary kształtowania kultury duchowej i rozumienia wartości ponadkulturowych w kontekście zróżnicowania religijnego i pluralizmu światopoglądowego, „Edukacja Międzykulturowa” 2018, nr 2, s. 106.
7
Por. K. Karoń, Historia antykultury. Podstawy wiedzy społecznej, Wydawnictwo Warszawa:
Krzysztof Karoń, Warszawa 2018; zob. W. Roszkowski, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji
zachodniej, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2019, s. 455–483.
8
Na uwagę zasługuje tu jego propozycja ujmowania społeczeństwa (warunkującego tzw. charakter
społeczny) jako: „sterowanego tradycją”, „wewnątrzsterownego” i „zewnątrzsterownego”. Od połowy
XX w. dominować zaczął drugi typ społeczeństwa. Jednostki w społeczeństwie wewnątrzsterownym
zyskują poczucie panowania nad własnym życiem, a ich dewizą życiową jest wysiłek i praca, skupiają
się na „produkowaniu swojego charakteru”. Z kolei jednostka zewnątrzsterowna cechuje się uczuleniem na oczekiwania i preferencje innych. Człowiek zewnątrzsterowny zatraca często pewność tego,
kim właściwie jest i dokąd zmierza. Ma wiele twarzy i zmienia je w zależności od okoliczności. Stara się
zaistnieć wśród ludzi, bo taka jest chwilowa moda, trend lub dominująca wykładania. Do kontaktów
międzyludzkich podchodzi instrumentalnie, a nie emocjonalnie, co w sumie tworzy „tłum” ludzi, którzy są niezdolni do tego, by prawdziwie zaspokoić wzajemne potrzeby bycia razem. Zob. D. Riesman,
Samotny tłum, tłum. J. Strzelecki, Wydawnictwo Vis-a-Vis/Etiuda, Warszawa 1996.
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przedmiotem manipulacji9. Deficyt poczucia dziedziczenia kultury i zakorzenienia się w niej, brak właściwego punktu odniesienia dla rozbudzonego
subiektywizmu, przy deficycie intelektualnego klucza do interpretacji złożonej rzeczywistości – to obecnie problem wielu ludzi, a może już całego
pokolenia. Epoka Internetu niestety wzmogła to zjawisko. Bertrand Russell
zauważył, że dominujące nurty ideowe i zjawiska cywilizacyjne doprowadziły w XX wieku do znacznej destrukcji Prawdy, Dobra i Piękna, gdyż
„Pragmatycy wyjaśnili, że Prawdą jest to, w co się opłaca wierzyć. Historycy
obyczajów zredukowali Dobro do wymiaru obyczaju plemiennego. Artyści
unicestwili Piękno […]”10. W takim to zredukowanym i rekonstruowanym
świecie człowiek przyswaja społeczno-kulturowy chaos, niekoniecznie już
pojęciowy11.
Dlatego może wciąż aktualny w postnowoczesnym XXI wieku jest temat
wychowania i samowychowania człowieka. Od tych dwóch praktyk pedagogicznych zależy spełniona przyszłość młodych ludzi. Wzrasta zapotrzebowanie na autentyczne i prawdziwe (samo)wychowanie, zważywszy, że – jak
utrzymuje Benedykt XVI – „człowiek stawia swój egoizm, pychę i wygodę
ponad wymaganiami prawdy, odwraca się porządek. […] To powszechne
zepsucie rozciąga się na wszystkie dziedziny życia. To, co jest przeciw naturze, staje się normą; człowiek, który żyje przeciwko prawdzie, żyje także
przeciw naturze. Jego twórczość nie jest już w służbie dobra, ale staje się
genialnością i wyrafinowaniem zła. Więzi między mężczyzną i kobietą, między rodzicami i dziećmi rozpadają się i w ten sposób słabnie samo źródło
życia. Już nie króluje życie, ale śmierć. Powstaje wręcz cywilizacja śmierci
(Rz 1, 21–32)”12.
Obecnie człowiek kształtowany jest w procesie socjalizacyjno-wychowawczym w społeczeństwie ewoluującym ku jednostkowemu samospełnieniu.
W socjologii zjawisko to nosi nazwę „strukturalny indywidualizm”13. Zasadniczej przyczyny przywołanych wcześniej zjawisk trzeba szukać w fakcie, że zaZob. W. Chudy, Społeczeństwo zakłamane, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007; W. Chudy,
Kłamstwo jako metoda, t.  2, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007. Por. J. Braun, Potęga czwartej
władzy. Media, rynek, społeczeństwo, WSiP, Warszawa 2005. Juliusz Braun na okładce swojej
książki pisze: „[…] media używają własnego języka, interpretują świat, wpływają na styl myślenia
i zachowania ludzi”. Ważne są kolejne słowa: „Media to jednocześnie wielkie przedsiębiorstwa. Walka
o miliardy dolarów i o władzę nad umysłami ludzi. Im większa władza, tym większe dochody, tym
lepsze narzędzia do uzyskiwania władzy”.
10
B. Russell, Szkice niepopularne, tłum. J. Jankowska, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 91.
11
Zob. K. Karoń, dz. cyt., s. 536–537.
12
J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Edycja Świętego Pawła,
Częstochowa 2005, s. 117.
13
Zob. E. Nycz, Druga szansa młodzieży. Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 122.
9
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chodzący coraz bardziej radykalny proces indywidualizacji jednostek zagraża
elementarnym relacjom i więziom społecznym14. Towarzyszy temu zjawisku
agresywna i niepodzielnie panująca w mass mediach retoryka jednostkowych praw człowieka. Obowiązująca do połowy XX wieku społeczna formuła
„człowiek w społeczeństwie” dzięki rozwojowi ekonomiczno-technicznemu
zastąpiona została – według Kjella Rubensona – formułą „człowiek ponad
społeczeństwem”15. Dzięki pozyskiwanym zasobom materialnym ludzie stają
się „uniezależnieni” od siebie, a cyniczne bałwochwalstwo postępu i konsumpcjonizmu – zabija w nich zdolność do „widzenia” rzeczy takimi, jakimi
one są rzeczywiście (w rzeczy samej).
Trendy (po)nowoczesności nie cenią sobie wspólnotowości oraz instytucji i organizacji państwowych, religijnych, naukowych i oświatowych, które
są nośnikami tradycji i pewnych „stałości” społecznych. Kultura postmodernistyczna (kultura instant16) prezentuje treści szczególnie absorbujące
masy (zasada najniższego wspólnego mianownika odbioru), które jednak
„nie mają czasu” na roztropne rozważanie ważnych życiowo spraw. Treści
niesione przez media elektroniczne są wyzwaniem nie tylko dla pedagogów,
wychowawców, animatorów, ale przede wszystkim dla dziadków i rodziców, są one bowiem często włączone w mity i utopie społeczne tworzące
(ideologiczno-polityczne) wizje rzeczywistości, wymieniające powoli to, co
„rzeczywiste, sprawdzone i dobre, na to, co możliwe i lepsze od przeszłego”. Może się wydawać, że obecny człowiek staje się projekcją i wypaczoną
identyfikacją własnej tożsamości – jako siebie w świecie, w którym trudno
odnaleźć człowieka (boga) pośród ruin człowieczeństwa17. Czy jesteśmy
już obecnie niedaleko od stanu zgodnego ze starożytnym cytatem z Plauta: homo homini lupus (człowiek człowiekowi wilkiem), spopularyzowanym m.in. przez Thomasa Hobbesa w Lewiatanie, w którym eksponuje
się oddanie wolności obywateli na rzecz suwerena?18 Idea przeradza się
14
Zjawisko to zostało wzmocnione globalnie i lokalnie w 2020 roku przez pandemię koronawirusa. Por. A. Nalaskowski, Wielkie zatrzymanie. Co się stało z ludźmi?, Wydawnictwo Biały Kruk,
Kraków 2020, s. 23–45.
15
M. Malewski, Andragogika i jej metodologiczne dylematy jako dyscypliny naukowej, [w:]
Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji,
Warszawa 1996, s. 428.
16
Zob. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności,
Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.
17
T. Frąckowiak, Funkcje pedagogiki społecznej w społeczeństwie mitu, wolności, demokracji
i inteligentnej cywilizacji. Wybrane kwestie, [w:] Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, red. J. Piekarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2010, s. 52.
18
Por. T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,
tłum. Cz. Znamierowski, wstęp i przypisy J.C.A. Gaskin, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005. Dla
prowadzonej w artykule narracji ważne jest tu przypomnienie, że dla Hobbesa nie ma dobra i zła, pra-
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z czasem w czyn, o czym świadczy historia XIX-wiecznej i XX-wiecznej
Europy. Dlatego też – za sprawą choćby Margaret Archer – warto wyróżnić
także niebezpieczeństwa grożące człowiekowi ze strony struktur państwa,
w tym przewagę grup rządzących nad społeczeństwem, gdzie fetyszyzowany
podział władz staje się fikcją, a rządcy używają wszelkich środków, nie wyłączając władzy sądowniczej, do „likwidacji” obywatela inaczej myślącego.
Ostatnie stulecie – a może już i dwusetlecie – to czas, w którym organizujące się społeczeństwo, a potem rozrastające się (omnipotentne) państwo
„wysysa” lub „rozmywa” człowieczeństwo19. Podmieniane lub rozmywane są podstawowe pojęcia, które kiedyś spajały ludzi, budując struktury
społeczne20.
Człowiek teraźniejszy (opuszczony przez zrelatywizowane elity, na co
wskazywali choćby Karl Raimund Popper, Bertrand Russell czy Julien Benda w Zdradzie klerków21) nie zrozumiał, że zachodzące zmiany wymuszają refleksję nad ich istotą, a nie poddawanie się ich globalnym pokusom
żerującym na ludzkich słabościach. Sytuacja rodzi wyzwania u ludzi nią
zatrwożonych, jak teraz mądrze wychowywać wzrastające pokolenie lub
wychowywać (formować) samego siebie. Doświadczenie wskazuje, że aby
innych dobrze wychowywać, należy samemu być wychowanym/uformowanym. Trafnie wskazał Ryszard Kapuściński w swoim wierszu, że być człowiekiem to nie jest dziś nic oczywistego, co dzieje się samo przez się, gdyż
do tego trzeba ciągle zmierzać, nakłaniać się stale, wzbudzać w sobie chęć
bycia człowiekiem22.
wości i nieprawości, sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Człowiek jest niezależny od społeczeństwa
i rządzą nim wyłącznie uczucia przyjemności i bólu, w tym drapieżności pragnień i bezwzględności
w ich zaspokajaniu. Ludzkie prawa równają się pragnieniom, dlatego ludzie mają naturalne prawo
do wszystkiego, czego zapragną. Pod koniec XX w. można zauważyć w społeczeństwach europejskich
ciekawe zjawisko w kontekście dobra i zła – w którym to Hobbesowskie „pragnienie”, a nie „prawość”,
dominuje w życiu społecznym.

Gerhard Schulze wprowadza pod koniec XX w. konstrukt „społeczeństwo doznań” (Erlebnisgesellschaft), w którym priorytet mają własne potrzeby, przeżycia, przyjemności, a w konsekwencji
własne ciało (tzw. somatyzacja tożsamości), sprawność fizyczna, cielesność i seksualność. „Apetyty”
w społeczeństwie doznań są stymulowane przez (hiper)medialną rzeczywistość. Zob. G. Schulze, Die
Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Campus, Frankfurt am Main 1992.
19
Archer broni niemodnej dziś tezy o istnieniu nieredukowalnej do społecznych konwencji ról
i dyskursu osoby ludzkiej, której jaźń zakotwiczona jest w jej praktycznych i ucieleśnionych relacjach
z otaczającym światem. A. Mrozowski, Wstęp, [w:] M. Archer, Człowieczeństwo: problem sprawstwa,
tłum. A. Dziuban, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2013, s. VIII.
20
Warto zwrócić uwagę na takie terminy jak: cnota, prawda, dobro, zło, obowiązek, władza,
sprawiedliwość, pobożność itp. Por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności,
tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
21
Zob. K.R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata, tłum. A. Malinowski, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 18.
22
Parafraza wiersza: R. Kapuściński, Zapis pewnej idei, https://studioopinii.pl/archiwa/17731
(24.09.2020).
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Działanie społeczno-pedagogiczne w kierunku animacji
W pedagogice pewne znaczenie zyskała kategoria działania społecznego
jako pojęcie analityczne i wyjaśniające. „Można powiedzieć – pisze Ewa Marynowicz-Hetka – że kategoria działania jest stale obecna w refleksji i praktyce
pedagogów społecznych, ale nie jest realizowana wprost, lecz przez przykłady
rozwiązań praktycznych”23. Autorka zwraca uwagę, że działanie, a zwłaszcza jego wymiar społeczno-pedagogiczny, można analizować i interpretować
z perspektywy tworzenia rzeczywistości i pojmować jako tworzenie instytucji. Problematyka działania ma sporą literaturę przedmiotu. Tak więc „każda zorganizowana działalność praktyczna jest działaniem skierowanym na
zbiorowość uprzednio oznaczoną i opiera się na pewnej liczbie powiązanych
elementów”– pisze Marc Henry Soulet, wskazując, że działanie społeczne
wyraża się w strukturyzowaniu teraźniejszości przez przyszłość i nadawaniu
sensu antycypacji24. Tak więc celem określonego wstępnie (wizja) działania
społecznego (pedagogicznego) jest przekształcanie i transformacja rzeczywistości społecznej w antycypowany stan docelowy. Zmiana rzeczywistości
zastanej często jest realizowana za pomocą wypracowanych metod animacji
społeczno-kulturalnej.
Przywołany termin „animacja” historycznie ma bezpośredni związek z charakterem współczesnego społeczeństwa – masowego, anonimowego, wyalienowanego, w którym jest typem praktyki nakierowanej na ożywienie,
pobudzenie, wzmocnienie aktywności społecznej, stosowanej przez pracowników instytucji państwowych, samorządowych, społecznych, religijnych,
prywatnych, jak również przez działaczy nieformalnych. Praktyka animacyjna
charakteryzuje się swoistymi technikami i metodami działania oraz pewnymi
założeniami światopoglądowymi (od inspiracji lewicujących po religijne).
Animacja pojawiła się w społeczeństwach obywatelskich, gdzie spontaniczna
aktywność rozmaitych grup jest koniecznym warunkiem istnienia demokracji.
Pojęcie animacji jako kategorii socjalizacyjnej i kulturowej wiąże się szczególnie z historią powojennej Francji25, Włoch26 oraz Niemiec27.
23
E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t.  1., Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 93.
24
M.H. Soulet, Działanie społeczne i jego wymiar pedagogiczny na przykładzie pracy socjalnej z rodziną, [w:] Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze,
red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice
1998, s. 104.
25
Por. O. Czerniawska, Animacja społeczno-kulturalna we Francji. Geneza i rozwój, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej” 1984, t. 6, nr 621.
26
Por. T. Lewicki, Fenomen animacji. O praktyce i teoriach działalności społecznej, kulturalnej
i wychowawczej we Włoszech, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993, nr 4.
27
Por. E. Dąbrowska, Animacja kulturalna w Republice Federalnej Niemiec, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej” 1984, t. 6, nr 621.
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Słowo „animacja” było i jest coraz częściej używane w języku (nie tylko)
pedagogicznym. Znaczenia tego pojęcia należy szukać u jego etymologicznych
źródeł. Są nimi łacińskie słowa: anima (dusza) i animo (ożywiam), salusanimarum (zbawienie dusz). Grand Larousse28, podając różne zastosowania
animation w wielu dziedzinach, sięga aż do XIV wieku, wskazując na Raoula
de Preslesa, który użył zbliżonej znaczeniowo formy soufflevital (tchnienie
życia)29. Tak więc animacja to ożywienie czegoś, co jest martwe, wypalone,
jałowe, potrzebujące zapomnianego tchnienia prawdy, piękna i dobra.
W świecie depresjogennym owo tchnienie ducha budzi do życia i odnalezienia siebie czy wglądu we własne JA30. Ważną sprawą jest to, że animacja stała
się typem praktyki nakierowanej na ożywienie, pobudzenie, wzmocnienie aktywności jednostkowej i społecznej, stosowanej przez pracowników instytucji
państwowych, samorządowych, społecznych, prywatnych, jak również przez
działaczy nieformalnych czy niezinstytucjonalizowanych31.
Animacja społeczno-kulturalna w sumie rozwija się jako swoiste antidotum
na bolączki (po)nowoczesnego społeczeństwa i świata jego kultury oraz na
krytyczne zmiany w jego strukturze. Zanikają tradycyjne formy życia wspólnotowego, a wraz z nimi (dotychczasowe) trwałe związki między ludźmi (np.
przekształcenia struktury rodziny lub jej rozpad) i układy odniesienia określające ich tożsamości społeczno-kulturowe (powinowactwo, pokoleniowość).
Definiując animację, stwierdzamy, że jest to świadome zachęcanie, wspomaganie, stymulowanie jednostek i grup do samodzielnego decydowania,
projektowania i realizowania działań, które same uznają za pożądane i we
wzajemnym zaufaniu współdziałają w ich realizacji. Ważnym jej elementem
jest współdziałanie i współpraca z osobami potrzebującymi pomocy i wsparcia. Rozwój, rolę i miejsce animacji, w tym powstanie zawodu animatora,
warunkowały w istotnym stopniu przekształcenia i kryzysy społeczeństwa
drugiej połowy XX wieku, rodząc różnorodne ruchy i formy aktywności społecznej, które przez rzeczywiste uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym dążyły do osiągnięcia autonomii jednostkowej i grupowej. Animacja jest
złożonym zjawiskiem społeczno-kulturalnym. Przedmiotem animacji nie jest
sama kultura czy życie społeczne, ale aktywność człowieka w życiu społecznoZob. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/animation/3590 (12.12.2017).
Zob. R. Toraille, L’Animation pédagogique, Editions Sociales Françaises, Paris 1973, s.  25.
Cytat: Dieuest le souverain animateur, l’animateur de tous les ctres. Animerc’estmettre la vie, l’ame
(Bóg jest niezależnym animatorem, animatorem wszystkich bytów. Animacja tchnie życie).
30
Zob. Ch. Maccio, H. Bortnowska, Vademecum animacji, „Znak” 1985, nr 5; A. Schindler, Czym
jest animacja społeczno-kulturalna?, [w:] Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, red. K. Hrycyk,
Wydawnictwo „Silesia”, Wrocław 2004, s. 20.
31
E. Nycz, Animacja społeczno-kulturalna – między ideą a trudem codziennej realizacji, [w:]
Kultura, animacja, zmiana społeczna, red. K. Nowak-Wolna, E. Nycz, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2013, s. 95–111.
28

29
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-kulturalnym, a jej celem podstawowym powinno być dotarcie człowieka do
świata wartości.
Warto przytoczyć w tym miejscu myśl Romana Ingardena, która odsłoni
być może ścieżki mentalne i zasady oglądu rzeczywistości przez dawnych ludzi, jakże często odmienne od współczesnych: „I jeżeli nasze dzieła są wysokowartościowe, piękne, duchowo bogate, szlachetne i mądre, my sami przez nie
dobrzejemy, a jeżeli niosą w sobie ślady zła, szpetoty i niemocy, choroby lub
obłędu, stajemy się pod ich wpływem gorsi, ubożsi, słabsi lub chorzy. A gdy
naszych własnych – do jakiej by dziedziny rzeczywistości ludzkiej należały –
nie umiemy z jakichś powodów należycie pojąć i oddać im sprawiedliwości
w naszym przeżyciu, gdy nie dorastamy do ich subtelności czy napięcia, takiej
lub innej doskonałości, wówczas czujemy, jak nieuchronnie spadamy poniżej
własnego poziomu, naszej mocy, naszej najgłębszej istoty: przestajemy być
tymi ludźmi, którzy je wytworzyli i którzy ich byli godni. Czujemy się poniżeni, wynaturzeni, nawracamy w pewnej mierze ku granicy, na której zatarłaby się różnica między nami a zwierzętami”32. Cytat ten wskazuje na wagę
obcowania z kulturowym dziedzictwem przodków, wielkimi dziełami i autorytetami – wskazywała na to również w swych pismach Helena Radlińska.
To kultura i dobre wychowanie powinny stanowić pomost dla licznych rzesz
młodych i starszych ludzi w drodze do osiągnięcia dobrostanu materialnego
i duchowego, jak uważał w okresie międzywojennym Kazimierz Korniłowicz33.
Czy wskazane wypowiedzi są brane dzisiaj pod uwagę w rzeczywistości rodzin
i klas szkolnych czy w mnogich treściach medialnych otaczających człowieka,
szczególnie młodego?
Aktywizacja jest jednak w animacji celem zasadniczym, a charakter pożądanej aktywności nie jest z góry ustalony i powinien być określony przez
animowane grupy, co odróżnia ją od poprzednich typów praktyki, gdzie pożądana aktywność jest w pewien sposób określona przed rozpoczęciem działań.
Istota animacji polega na kreowaniu podmiotu (autentycznego, aktywnego
i twórczego) w relacji podmiotowej „JA i TY”, a nie urzeczowionej i dominującej obecnie sytuacji „JA i TO”. Parafrazując myśl Martina Bubera, można
powiedzieć również, że „animacja to spotkanie” osób lub grup34 mających
rozwiązać problem, spór lub zaistniały konflikt.
Animacja, szczególnie w Europie Zachodniej, miała charakter integracyjno-emancypacyjny, doprowadzający do bezpośredniego uczestnictwa zbiorowoR. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 38.
Zob. K. Korniłowicz, Pomoc w tworzeniu jako zadanie pracy kulturalnej, [w:] Zagadnienia
oświaty dorosłych. Dwie konferencje, red. K. Korniłowicz, Wydawnictwo Federacji Oświatowej
Organizacji Społecznych, Warszawa 1930, s. 64–83.
34
M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Wydawnictwo PAX, Warszawa
1992, s. 45.
32
33
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ści w decyzjach społecznych, kulturalnych, politycznych. W wyniku nabytych
doświadczeń ustalono określone techniki, metody i środki, które następnie
były stosowane przez animatorów społeczno-kulturalnych do aktywizacji różnych środowisk. Powołano do życia tryby kształcenia, które przygotowywały
do zawodu animatora.
W Polsce animacyjny charakter można przypisać tradycji spółdzielczości, samopomocy i samoorganizacji („sami sobie”). Częściowo animacyjny
charakter mają również zasady pracy socjalnej i kulturalnej Heleny Radlińskiej i organizowanie społeczności lokalnej Aleksandra Kamińskiego. W odróżnieniu od pracy kulturalno-oświatowej, upowszechniania kultury, usług
kulturalnych i twórczości w działalności animacyjnej przyjmuje się, że dane
środowisko ma własne treści kulturowe. Animacja nastawiona jest na intensyfikację tych treści, aktywizowanie zachowań opartych na istniejących
wzorach, rozwój istniejących zainteresowań, stymulowanie realizacji istniejących celów, zaspokajanie istniejących potrzeb. W odróżnieniu od pedagogiki
animacja nie ma właściwie własnych wzorców zachowań, wzorce mają być
kształtowane przez same animowane społeczności. W odróżnieniu od działalności usługowej animacja nie zaspokaja określonych potrzeb, pobudza jedynie społeczności do samodzielnego ich zaspokajania, dlatego animacja nie
jest twórczością, lecz jedynie aktywizacją zachowań twórczych w dziedzinie
społecznej, kulturalnej, religijnej, sportowej, edukacyjnej, komunikacyjnej,
integracyjnej. W tym znaczeniu animator jedynie stymuluje, pobudza aktywność (jest to swoista wypadkowa: organizatora, lidera, instruktora, doradcy,
promotora). W tym znaczeniu animatorem jest np. wychowawca, który nie
dyryguje wychowankiem lub grupą, lecz umiejętnie pobudza ich własną aktywność. Metody animacji zaadaptował (lata 70./80. XX wieku) do Ruchu
Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki. W Polsce po 1990 roku nastąpiła
widoczna instytucjonalizacja ruchu animacyjnego i metod kształcenia animacyjnego.
Efektywność działań animacyjnych zależy od kapitałów (zasobów społecznych), jakimi dysponują jednostka, grupa, społeczność. W praktyce mogą to
być formy instytucjonalne i organizacyjne oraz zasoby ludzkie (mentalność,
kwalifikacje, wiedza, umiejętności, kapitał kulturowy…). Wymienione elementy tworzą „przymuszający nacisk” w odniesieniu do naszego zachowania
oraz fakty społeczne i przedstawienia zbiorowe, dominujące narracje… Dla
moderatorów/animatorów życia społecznego ważna staje się identyfikacja
kapitałów społecznych, w tym: więzi społecznych, sieci społecznych, struktur
społecznych, komunikacji społecznej, wartości – norm społecznych, współpracy, zaufania, aż po integrację społeczną. Źródeł lokalnego kapitału budującego
podmiotowość grupy lub społeczeństwa należy upatrywać w zaangażowaniu
animatorów w kreowanie otaczającej je rzeczywistości. Zaangażowanie może
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być warunkowane regionalnymi tradycjami społecznikostwa, doświadczeniem
współpracy obywatelskiej, występowaniem lokalnych sił społecznych (osoby,
grupy nieformalne, stowarzyszenia). Przywołane uwarunkowania mogą budować lokalny klimat wspierający nowoczesną ekonomię społeczną – jednak
braki przywołanych zasobów mogą stanowić o marginalizacji społeczności
lokalnych, a w niej grup lub jednostek.
Działanie animatorów (które jest swoistą wypadkową: organizatora, lidera,
instruktora, doradcy, wychowawcy) wspomaga jawne i ukryte siły społeczne
środowiska wychowawczego, które – zaktywizowane – mogą stać się głównymi czynnikami w przebudowie i asymilowaniu wartości, które wzbogacają kapitał kulturowy osób poddanych oddziaływaniu. Według Jana Żebrowskiego
animatorem jest osoba, która spontanicznie bądź z racji pełnionej funkcji ożywia środowisko, rozbudza pożądanie wiedzy, wpływa na rozwój różnorodnych
zainteresowań, rozumie i docenia wagę nauczania oraz wychowania w życiu
jednostki, a także ma świadomość własnej roli społecznej35. Niezależnie od
dziedziny, w jakiej pracuje animator, jego praca ma niewątpliwie charakter
twórczy, a zadania polegają na ożywianiu, pobudzaniu, przemienianiu czegoś
w coś pozytywnego oraz napełnianiu ludzi odwagą. Animator to osoba, która
dyskretnie inspiruje do podejmowania pożytecznych działań i inicjatyw we
wszystkich obszarach aktywności człowieka. Powinnością animatora nie ma
być bowiem kreacja, lecz stwarzanie warunków do tego, aby inni stawali się
twórcami lub zmieniali swoje złe nawyki.
Rozbudowaną definicję animatora podaje Leon Dyczewski, podkreślając
w niej postawę empatyczną i intencję pedagogiczną. Animatorem jest ten,
kto dopełnia wiedzę, doświadczenia życiowe oraz przeżycia ludzi, z którymi wchodzi w kontakt, rozbudza ich zainteresowania, ukazuje nowe ideały
i wzory życia, prowadzi dialog dotyczący możliwości i sposobów rozsądnego
zaspokajania ujawnionych i jeszcze ukrytych potrzeb kulturalnych. Jasno
widzi nowe i lepsze życie, kocha te wizje, ale jeszcze bardziej kocha ludzi.
Akceptuje ich takimi, jakimi są, w nadziei, że mogą być lepsi. Szanuje każdy
przejaw ich dobrej woli, najmniejsze zainteresowania tym, co nowe i lepsze,
wspomaga ich wysiłki w drodze ku lepszemu życiu. Metodą jego pracy nie jest
komenderowanie ludźmi, lecz uruchamianie drzemiących w nich sił. Wartość
jego działania przejawia się nie tyle w tym, co sam wymyśli i czyni, ile w tym,
co potrafi wydobyć z ludzi, wśród których pracuje36. Pierre Moulinier nazywa
35
J. Żebrowski, Zawód i osobowość animatorów kultury, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Gdańsk
1987. Por. Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów kultury w Polsce, red. B. Jedlewska,
Wojewódzki Ośrodek Kultury, Lublin 2006.
36
L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993, s. 209.
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animatora odkrywcą tajemnic innych. Animator nie projektuje, kim kto ma
być czy się stawać, lecz stara się pomagać w realizacji tych projektów, które
inni podejmują w odniesieniu do samych siebie. Pomaga, budzi świadomość,
jeśli inni tego chcą – jest do dyspozycji37.
Czy animacja społeczno-kulturalna jest tylko „modnym przeszczepem” na
gruncie polskim? Czy problem jest szerszy? Trafnie zauważył już kilka dekad
temu Moulinier, że „animuje się tylko to, co jest martwe. Potrzeba animacji
zawsze odnosi się do jakiegoś braku, do jakiejś nieobecności. Dopóki życie
trwa, nie ma konieczności, aby o nim wspominać: ono istnieje. Przywoływać życie, nazywać je to uznać jego nietrwałość, obecność śmierci. Dopóki
animacja była sposobem życia w miastach i na wsiach, była nieznana, była
samą tkanką życia społecznego. Dopiero z chwilą, gdy zanikła, zaczęto o niej
mówić, dopuszczać jej istnienie do świadomości. Stąd paradoks: «animacja»
jest, poczynając od momentu, w którym nie ma już animacji. Oto mit Orfeusza à rebours: to dlatego, że Eurydyka już nie istnieje, Orfeusz odczuwa
potrzebę, aby na nią patrzeć…”38. Wiele należało stracić w różnych wymiarach
relacji międzyludzkich (lub człowieczeństwa), aby uzyskać tego świadomość
i poczucie straty.
Animacja na poziomie jednostkowym powinna wskazywać i wyzwalać
twórcze siły tkwiące w człowieku oraz prowadzić do jego pozytywnej wewnętrznej przemiany, sprzyjając odwadze, roztropności, samowychowaniu,
rozwojowi twórczych możliwości. Właśnie poprzez to człowiek najszybciej
dojrzewa. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że wielu ludzi łatwo
poddaje się pokusie „ucieczki od dojrzałości” (współczesne syndromy:
Piotrusia Pana lub Calineczki). Wolą być bierni i pozostawać pod kierownictwem innych niż odpowiedzialni za swoje dokonania. Takie osoby bardzo
trudno utrzymać/zatrzymać w grupie działającej na zasadzie animacji39.
Na zakończenie warto wskazać, kiedy animacja się udaje. Kilka lat temu
na zajęciach z animacji jedna ze studentek stwierdziła w dyskusji (relacja
z pamięci), że „najgłębszym powodem, źródłem animacji, wyjaśnieniem
animacji, celem animacji, metodą animacji, cechą animatora, owocem
animacji – jest MIŁOŚĆ”. Tylko tyle… czy aż tyle – w świecie reizacji stosunków międzyludzkich, predylekcji do monologu oraz ogólnego zakrzyczenia i bylejakości?
M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna…, s. 163.
M. Kopczyńska, Normalizacja: między biernym przystosowaniem i zależnością a aktywnym
uczestnictwem i autonomią – o jednym z dylematów pedagoga-animatora, [w:] Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań, red. A. Przecławska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996, s. 106.
39
Współcześnie dominuje pogląd, że to nie jednostka służy wspólnocie, ale wspólnota jest dobrodziejstwem, z którego ma prawo korzystać jednostka. Człowiek jako indywiduum sam ma decydować,
jak i dlaczego zaangażuje się w życie społeczne.
37
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Rodzina w trakcie zmian i w obliczu potrzeb animacyjnych
Dawna rodzina była wspólnotą obejmującą w jakiejś mierze całość życia
człowieka. Punktem odniesienia była przeszłość, a kult starszyzny był łącznikiem pomiędzy pokoleniami. Niegdysiejsza rodzina obejmowała prawie
całość ludzkiego życia (narodziny, śmierć i przyjęcie nowych członków). Czasy
nowożytne zmieniły ów naturalny bieg spraw. Zawarcie małżeństwa stało się
aktem założenia nowej „komórki społecznej”. Dynamika zmian społecznych
doprowadziła do powolnych przekształceń stosunków międzypokoleniowych
i wewnątrzpokoleniowych, które były widoczne w historycznie ulokowanej
rodzinie. Trendy cywilizacji (po)przemysłowej zmieniają świat życia codziennego, formując „inne” sieci powiązań społecznych, kręgi i stosunki międzyludzkie, „inne” linie współpracy i konfliktów ekonomicznych, politycznych,
religijnych, kulturalnych i społecznych. Ludzie zostają pozbawieni poczucia
bezpieczeństwa i standardowych form życia. Mężczyźni nie są już koniecznie
ojcami, ojcowie nie są jedynymi żywicielami swoich rodzin. Dawniej w kolejnych pokoleniach warstwa społeczna, sytuacja materialna, zawód, partner
w małżeństwie czy postawa polityczna i religijna były zazwyczaj ze sobą jednoznacznie powiązane. Obecnie ów „tradycyjny” biograficzny pakiet rozpada
się na „własne” części składowe40.
Rodzinę współcześnie można analizować poprzez różne konstrukty poznawcze. Ciekawą analizę podjęły Mirosława Marody i Anna Giza-Poleszczuk,
przywołując kategorię więzi społecznych, często wykorzystywaną kilka lat
temu w badaniach socjologicznych41. Autorki zwracają uwagę na osłabienie
zainteresowania badaczy problematyką rodziny w znaczeniu teoretycznym
i empirycznym. Z jednej strony podnosi się hipotezy o „zanikaniu rodziny”,
a z drugiej strony widoczna jest w badaniach sondażowych tendencja do
wybierania rodziny jako „najważniejszej wartości” przez ankietowanych. Rosnące wskaźniki samotnego rodzicielstwa i rozwodów świadczą raczej o tym,
że ludzie coraz gorzej radzą sobie w życiu rodzinnym, niż o tym, że rodzina
nie jest już im potrzebna42. Przywoływane przez Marody i Gizę-Poleszczuk
pojęcie rodziny uwidacznia jej uniwersum poprzez to, że jest ona procesem,
a nie bytem. Rodzina łączy wymiary reprodukcji biologicznej, ekonomicznej
i społecznej rozdzielane przez nauki społeczne. Przełom wieków XIX/XX był
40
Zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
41
Zob. W. Jacher, Więź społeczna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 1987; L. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, Wydawnictwo Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.
42
M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2004, s. 185.
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czasem „rodzinności”. Druga połowa XX wieku stała się czasem jej wielorakiej
krytyki zrodzonej z praktyk świata zachodniego, wyrażającej się w (nagłaśnianych) agresywnych, destrukcyjnych i eksploatujących jednostki systemach
politycznych i społeczno-wychowawczych. Przedstawiciele szkoły frankfurc
kiej („osobowość autorytarna”), psychoanalizy („osobowość neurotyczna”),
strukturaliści i funkcjonaliści w połączeniu z politycznymi i ideologicznymi
trendami dążą do redefiniowania „małżeństwa” i „rodziny”, deklarując, że
życie i stosunki rodzinne przybierają dziejowo różne formy i żadna z nich nie
powinna być uprzywilejowana.
Trudnym zagadnieniem społeczno-kulturowo-wychowawczym w obecnym
czasie staje się postrzeganie rodziny jako środowiska enkulturacji kolejnego
pokolenia. W literaturze socjopedagogicznej w ostatnich latach wskazuje się
na osłabienie socjalizacyjno-wychowawczej funkcji współczesnych rodzin
polskich i miejsca formowania kapitału społeczno-kulturowego. Wyniki wielu
badań społecznych wyraźnie pokazują, że edukacja młodego człowieka zależy
od statusu społeczno-kulturowego rodziny, a jego start zawodowy zależy od
statusu społecznego rodziny i warunków edukacyjnych, jakie ona mu oferuje43. Rodzina dobrze spełniająca swe funkcje może stać się środowiskiem
rozwoju, a rodzina dysfunkcjonalna może stać się zagrożeniem dla samych
rodziców, ale przede wszystkim dla rozwoju osobowego dziecka. W świecie
rodzinnej codzienności tradycje, wierzenia, przesądy, obyczaje i zachowania
tworzą gamę wzorców kulturowych nadających sens istnieniu jednostki44.
Atmosfera domu rodzinnego w rzeczy samej może współbudować tożsamość
człowieka, jego pamięć, zakorzenienie w przeszłości i wizję przyszłości. Ma tę
możliwość, ale może sama w sobie generować tęsknotę za stabilnością domu
i środowiska rodziny w kolejnych pokoleniach.
Transformacja postsocjalistyczna w Polsce zaowocowała załamaniem się
ustalonych sposobów działań i zachowań społecznych. Pluralizm w sferze
wartości wpłynął na klimat rozwoju i samorealizacji jednostki, która nie zawsze chce się identyfikować z wartościami wyznawanymi przez pokolenie
rodziców czy dziadków. Międzypokoleniowa transmisja wartości zależy m.in.
od ukształtowanych więzi wewnątrzrodzinnych wpływających na socjalizację
pierwotną. W analizie międzypokoleniowej transmisji wartości i norm badacze najczęściej zwracają uwagę na pokolenie wstępujące jako potencjalny
nośnik zmiany społecznej. Procesy ciągłości i zmian w społeczeństwie „prze43
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2011, s. 252.
44
K. Popierski, Poczucie sensu życia jako doświadczenie egzystencjalnie znaczące i potrzeba
rozwojowa, [w:] Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, t. 2, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 19–51.
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łamują się” w rodzinie i są szczególnie widoczne w przekroju międzypokoleniowym.
W rodzinie najtrafniej kształtują się – jak sądzi Pierre Bourdieu – elementy „świata wrodzonego”, w którym rozwija się jednostka45. Habermasowski
„świat codzienności”, w którym reprodukcja kulturalna i socjalna w postaci
działań komunikacyjnych występuje w środowisku rodziny i powinowatych
– przekazuje i kształtuje tradycje, wierzenia, obyczaje i zachowania kulturalne tworzące gamę wzorów kultury nadających sens istnieniu jednostki.
Warto pamiętać, że w społeczeństwie (po)nowoczesnym nie ma zdefiniowanych kolektywnie wartości i norm jako powszechnie obowiązujących („logika”
postmodernizmu) – jednostka musi sama określić swoje preferencje i opcje,
stając się ostateczną instancją legitymizującą wybory i działania JA46. Wyodrębniając cechy obecnego indywidualizmu, można wskazać na uwolnienie
się jednostki od więzi konwencjonalnych (rodzina, pochodzenie), na procesy
Weberowskiego „odczarowania” konwencjonalnych wyjaśnień i interpretacji
świata oraz ludzkiego życia, na kształtowanie się nowych zależności jednostek od instytucji oraz na procesy „subiektywizacji” jako przymusu i szansy
realizacji określonego przebiegu życia. Młodym ludziom proponuje się możliwość kształtowania własnej biografii poprzez „otwarte” decyzje (np. ideologia
gender). Według tej ideologii stanie się absolutnymi panami własnej egzystencji, niezależnymi od praw przyrody (lub Boga), jest przesłaniem „nowej”
antropologicznej dekonstrukcji, negującej obecnie ludzką płciowość47. Indywidualizacja, zamykając człowieka na to, co wspólnotowe, współtworzy ryzyko osobistych niepowodzeń i porażek48. Poddawanie się pokusom i ludzkim
słabościom akceptowanym społecznie sprawia, że coraz częściej spotyka się
osoby pokaleczone fizycznie (seksualnie49), psychicznie i duchowo.
Promowana społecznie emancypacja spod represywnego ładu społeczeństw
tradycyjnych dała w zachodnim świecie początek rewolucjom kulturowym,
których konsekwencje są widoczne np. w tzw. kulturze narcyzmu, którym
to mianem Christopher Lasch określił amerykańskie społeczeństwo lat 70.
XX wieku jako zbiorowość ludzi zaabsorbowanych wyłącznie samymi sobą,
a właściwie – własnym wizerunkiem. Wbrew pozorom osobowość narcystycz45
P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
46
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,
tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 304.
47
M.A. Peeters, Gender – globalna norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania, tłum.
L. Woroniecki, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013.
48
M. Marody, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2015, s. 139 i n.
49
G. Dines, Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność, tłum. K. Dajksler, Wydawnictwo
W Drodze, Kraków 2012, s. 177 i n.
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na ma w sobie wiele sprzeczności: z jednej strony – wszechobecny egoizm,
z drugiej strony – poczucie pustki i bezsensu życia. Analiza Lascha wykracza
jednak poza granice amerykańskiego społeczeństwa, dlatego kulturę narcyzmu można traktować jako postmodernistyczną metaforę kondycji człowieka
w powstającej wieży Babel.
Badacze problemów społecznych wskazują, że kryzys rodziny oznacza
m.in. wzrost liczby „ludzi luźnych”50 lub niedostatecznie „usocjalizowanych”
i ich jednostkowy stosunek do rodziny. Dawniej społeczeństwo jako całość
potrzebowało „dobrej rodziny”, a w teraźniejszości to jednostka potrzebuje
„dobrej rodziny”, tworzącej najlepsze środowisko dla pierwotnej socjalizacji
(bezpieczeństwo, stabilność, rozwój, samorealizacja, miłość, szczęście). Ponowoczesność dowartościowuje dowolnie pojmowaną suwerenność jednostki oraz jej prawo wyboru własnych potrzeb. Współcześnie wskazuje się, że
rodzina nie jest już w stanie „produkować dobrych ludzi”, czego świadectwa
są widoczne w zjawiskach dysfunkcjonalnego dziedziczenia rodzinnego kapitału kulturowego (nie tylko statusów społecznych, ale też mentalności)
przez dzieci51.
Przywoływany już Bourdieu uważał, że to w rodzinie kształtują się elementy
„świata wrodzonego” w postaci „dóbr rodzinnych” zawierających elementy
albo „dystynkcji”, albo „wulgaryzmu”, „piękna” lub „brzydoty” („społeczne
stosunki obiektywizowane w przedmiotach dobrze znanych”)52. To elementy
kultury przekazywane w środowisku rodzinnym tradycyjnym lub zrekonstruowanym dla dziecka przekładają się na jego kapitał kulturowy odnoszący
się do kompetencji językowych i kulturowych, które poszczególne jednostki
dziedziczą za sprawą klasowo/strukturalnie rozmieszczonych granic i statusu
ich rodzin. Młody człowiek w środowisku rodziny staje się sukcesorem określonych zespołów znaczeń, jakości zachowań, mentalności, sposobu myślenia
czy typu skłonności, które są zgodne z określonym systemem wartości społecznych. Dlatego m.in. Wojciech Świątkiewicz uważa, że kapitał kulturowy
jest kategorią o wiele bardziej dynamiczną niż kapitał społeczny53, będąc konsekwencją potencjału kulturowego, jakim dysponuje człowiek. Jednakże to
kapitał kulturowy warunkuje rozwój jednostki i choć go nie determinuje, ma
znaczny udział w procesach socjalizacji i wychowania. Dziedziczone poglądy
50
K.W. Frieske, Strukturalne mistyfikacje: współcześni „ludzie luźni”, [w:] Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, red. M. Marody, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 39, 45.
51
M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, dz. cyt., s. 214–215.
52
P. Bourdieu, dz. cyt., s. 100–101.
53
W. Świątkiewicz, Wokół socjologicznej koncepcji kapitału kulturowego, [w:] Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, red. M.S. Szczepański, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk
Społecznych, Tychy 2000, s. 34.
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są centralnym, a co najmniej istotnym elementem owego kapitału, który może
być znacznie modyfikowany przez choćby popkulturę54 i kręgi rówieśnicze55.
Konstrukcja psychologiczno-socjologiczna człowieka jest wypadkową przedstawionych rzeczy.
***
W tekście zwrócono uwagę na szybie zmiany, z którymi ma do czynienia
współczesny człowiek w swoim najbliższym i dalszym otoczeniu, bardzo często nawet niedostatecznie uświadamiane. Nie kreśląc manichejskiej wizji zdarzeń, warto zauważyć, że trudności lub kryzysy spotykające jednostki, grupę
rodzinną czy w dalszej konsekwencji społeczeństwo mogą być równoważone
przez ludzi dobrej woli, w tym wolontariuszy, wychowawców, rodziców zastępczych lub animatorów. Rodzina – choć może właściwiej byłoby stwierdzić:
człowiek jako jej element – znajduje się w odmiennej sytuacji niż kilkanaście
lat temu. Zjawiska społeczne, ekonomiczne i kulturowe wraz z dominującymi
ideologiami XX wieku zmieniły akcenty w strukturze i roli społecznej rodziny.
Jako instytucja jest ona obecnie wręcz defaworyzowana ideologicznie i politycznie w niektórych kręgach decydenckich. Role rodziców są podważane,
a sami rodzice mają kłopoty z własnymi potrzebami i możliwościami. Dlatego
zadaniem animatorów jest „tchnąć życie”, potrafić uwznioślić życie ludzi –
rodziców, dzieci – w skomplikowanych warunkach; przybliżyć do świata wartości, do innych ludzi. Sama animacja – poprzez działania animatora – jest
jednym z możliwych elementów pomocy ludziom znajdującym się na zakręcie
drogi życiowej… I może dlatego warto z niej skorzystać lub innym ją wskazać.
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Dane statystyczne zgromadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
wskazują, że w Polsce jest około 12 tysięcy dzieci, które uczą się, nie chodząc
do szkoły1. To ciągle niewielka liczba w odniesieniu do wszystkich uczniów,
jednak wielokrotnie większa niż 10 lat temu. Wzmożone zainteresowanie
edukacją domową, spowodowane niezadowoleniem z lekcji szkolnych w trybie on line w okresie pandemii (tzw. szkoła covidowa), pozwala sądzić, że
w statystykach sporządzonych na 30 września 2020 roku liczba ta ponownie
1
Według Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki spełniało poza szkołą 12 230 uczniów – dostęp online: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.
xsp?key=BN79VL&view=5 (24.09.2020). Edukacja domowa jest legalną formą realizacji obu
obowiązków edukacyjnych, ustanowionych w art. 70 Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz.  483 z późn. zm. – dostęp
online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483 (08.04.2020)).
Obowiązek szkolny – co do zasady – spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej
publicznej lub niepublicznej, a obowiązek nauki – poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy
(art. 36 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2017, poz. 59 (dalej:
upo) – dostęp online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000059
(08.04.2020)). Ustawodawca przewiduje jednak także możliwość spełniania tych obowiązków
poza szkołą (art. 37 ust. 1 upo). Potocznie taki tryb nauki nazywany jest edukacją domową lub
angielskim słowem homeschooling. Tymi pojęciami określany jest także w literaturze przedmiotu, gdzie problematyka ta – wraz ze wzrostem społecznego zainteresowania uczeniem się dzieci
poza szkołą – podejmowana jest coraz częściej. Popularyzowanie się tej praktyki wpływa na
wzrost świadomości rodziców i nauczycieli, przyczyniając się do odróżniania przez nich edukacji
domowej od nauczania indywidualnego, organizowanego przez szkoły i kierowanego do dzieci,
którym stan zdrowia uniemożliwia udział w lekcjach z klasą szkolną. Należy też odróżniać ją od
szkolnego nauczania zdalnego.
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wzrośnie. Wydaje się więc, że jest to zagadnienie, któremu warto poświęcać uwagę.
Rodzice uczniów, którzy w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 w związku z zamknięciem szkół uczyli się w domach, lecz w rytmie dyktowanym przez
szkoły, zmęczyli się tą niespodziewaną i trudną sytuacją. Wymagała ona ich
aktywnego uczestnictwa w nauce dziecka, a często wejścia w rolę nauczyciela.
W poczuciu zagubienia w naturalny sposób poszukiwali wsparcia wśród edukatorów domowych, którzy od lat organizują dzieciom edukację we własnym
zakresie2. Wielu z nich zaczęło dostrzegać te aspekty szkolnej edukacji, na
które dotychczas nie zwracali uwagi. Niektórzy zorientowali się wtedy, że ich
dzieci mogłyby uczyć się w domu… bez pomocy szkoły i że mogłoby to mieć
wiele zalet, a także jest prawnie możliwe. Poszukującym informacji o edukacji
domowej udzielano wsparcia przede wszystkim za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook, gdzie gromadzą się praktycy i inne osoby zainteresowane homeschoolingiem.
Nisko oceniana „szkoła covidowa” wywołała w przestrzeni publicznej dyskusję nad tym, czy edukacja domowa – postrzegana jako alternatywa dla
niej – jest dobrym rozwiązaniem. Sprowokowało mnie to po raz kolejny do
refleksji nad wartością homeschoolingu i możliwością zastosowania go w rodzinach wychowujących dzieci o specjalnych potrzebach. W przeszłości zainteresowałam się tym trybem uczenia (się) w wyniku krytycznego spojrzenia na
szkołę, a przede wszystkim na możliwości rozwoju, jakie stwarza ona dzieciom
zdolnym. Badałam więc edukację domową jako alternatywę edukacyjną dla
dzieci, które cechują szczególne zdolności3. Ten kontekst powodował, że wielokrotnie zadawano mi pytanie, czy edukacja domowa jest rozwiązaniem wyłącznie dla dzieci zdolnych. Niezmienna odpowiedź na tak postawione pytanie
brzmi: nie. Edukacja domowa może być rozwiązaniem dla wszystkich dzieci,
jednak nie dla wszystkich rodziców. I nie dla każdej rodziny i każdego dziecka
będzie ona bardziej wartościowa niż nauka w szkole. Powstaje zatem pytanie:
Dla kogo i w jaki sposób (z jakich względów? w jakich okolicznościach? do
osiągnięcia czego?) edukacja domowa może być rozwiązaniem bardziej/mniej
korzystnym?
Wiedza na temat uwarunkowań związanych z praktykowaniem homeschoolingu przywiodła mnie do pomysłu rozważenia tych pytań w odniesieniu do rodzin zastępczych. Wskazaniem do sprecyzowania takiego obszaru
2
Mój szerszy komentarz na ten temat przedstawił A. Cywiński, Szukanie alternatywy. Przykład
rodziny stosującej edukację domową, „Refleksje” 2020, nr 4, s. 72–77.
3
Wyniki opublikowałam w: M. Giercarz-Borkowska, Edukacja domowa jako alternatywa edukacyjna dla dzieci zdolnych, Wydawnictwo TeksTy, Wrocław 2019. Wszystkie przytoczone w niniejszym
artykule opisy edukacji domowej – o ile nie zaznaczam inaczej – pochodzą z moich badań, przedstawionych we wskazanej w tym miejscu książce.
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poszukiwań są przesłanki umocowane w wynikach badań edukacji domowej
oraz w dającej się ustalić rzeczywistości:
–– edukacja domowa jest wartościowym rozwiązaniem dla dzieci zdolnych,
a jej cechy mogą sprzyjać również edukacji dzieci o innych specjalnych potrzebach edukacyjnych;
–– w rodzinach zastępczych najczęściej wychowują się dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (choć zwykle potrzeby te wynikają z deficytów);
–– jedną z głównych wątpliwości rodziców rozważających homeschooling
jest możliwość łączenia tego zajęcia z pracą zawodową, natomiast w rodzinach
zastępczych wychowywanie dzieci często jest właśnie zajęciem zawodowym
jednego z rodziców;
–– pośród popularnych w mediach społecznościowych grup poświęconych
edukacji domowej, w których skupiają się rodzice, nie ma grupy przeznaczonej dla opiekunów zastępczych; może to sugerować, że realizacja obowiązku
szkolnego poza szkołą nie jest rozwiązaniem, z którego korzystają opiekunowie zastępczy w stopniu generującym zapotrzebowanie na działanie odpowiednio ukierunkowanej grupy pomocowej.
Postanowiłam zatem przekonać się, czy badanie edukacji domowej w kontekście rodzin zastępczych byłoby zasadne, stawiając tymczasem następujące
pytania do rozstrzygnięcia: Czy w codzienności rodzin zastępczych możliwe
jest podjęcie edukacji domowej? Czy opiekunowie zastępczy interesują się takim rozwiązaniem? Z jakich względów edukacja domowa może być korzystna/
niekorzystna dla rodzin zastępczych? Przyjęłam, że znalezienie odpowiedzi na
te pytania pozwoli zweryfikować potrzebę ewentualnego opracowania projektu badawczego w przyszłości.

Sposób rozpoznania problemu
Przedstawione wyniki mają charakter wstępnego rozpoznania problemu.
Badanie przeprowadziłam we wrześniu 2020 roku metodą wywiadu swobodnego z siedmioma osobami zaangażowanymi w pieczę zastępczą. Ze względu
na okres pandemii nasze spotkania odbyły się w przestrzeni wirtualnej, z wykorzystaniem kamer i nagrania audio. W dwóch przypadkach – ze względu na
ograniczenia techniczne po stronie uczestniczek – wywiady przeprowadziłam
przez telefon, a jedna z kobiet – ze względu na czasowe problemy zdrowotne
– wypowiedziała się pisemnie. Nagrane wywiady zostały poddane transkrypcji
(z anonimizacją) oraz analizie i wstępnej interpretacji.
Moje rozmówczynie to kobiety w wieku od 39 do 55 lat, wszystkie z wykształceniem wyższym, w tym najczęściej pedagogicznym. Uczestniczki tego
badania zajmują się pieczą zastępczą od wielu lat, przy czym najdłuższe doświadczenie to 17 lat, a najkrótsze to 12 lat. Realizowane przez nie formy
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pieczy zastępczej to: rodzinny dom dziecka (5 osób), niespokrewniona rodzina
zastępcza (2 osoby). Kobiety te wychowują aktualnie od 3 do 11 dzieci, natomiast wcześniej liczba dzieci w ich rodzinach była często większa – niemal
każda z nich miała pod opieką jednocześnie 8 lub więcej dzieci. Można więc
przyjąć, że są to osoby z bogatym doświadczeniem w sprawowaniu pieczy
zastępczej.
Większość uczestniczek ma również doświadczenia wynikające z macierzyństwa biologicznego – są to matki wychowujące swoje dzieci razem z dziećmi powierzonymi albo matki dorosłych już dzieci biologicznych (zamieszkujących z rodziną bądź nie). Uczestniczki moich badań są zamężne (5 kobiet) lub
rozwiedzione (2 kobiety). Dla 5 z nich piecza zastępcza jest pracą zawodową.
W przypadku kobiet zamężnych mężowie uczestniczą w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci powierzonych, ale zawodowo pracują poza domem.
Uczestniczki rozwiedzione sprawują pieczę zastępczą bez pomocy partnera
życiowego.
Rodziny zastępcze, tworzone przez kobiety uczestniczące w badaniu, zamieszkują w środowiskach położonych w różnych regionach kraju, różniących się także liczbą mieszkańców i warunkami społeczno-ekonomicznymi,
w tym dostępnością oferty edukacyjnej i kulturalnej. Wśród moich rozmówczyń nie było takiej, która nie spotkałaby się wcześniej z pojęciem edukacji
domowej. Każda z nich wie o możliwości uczenia (się) dzieci poza szkołą,
choć stopień ich orientacji w tym temacie jest różny. Iza, która w rodzinnym domu dziecka wychowuje siedmioro dzieci, a dwoje własnych ma już
dorosłych, mówi tak:
Znam pojęcie edukacji domowej. Osobiście swoich dzieci biologicznych obecnie
nie wysłałabym w ogóle do szkoły! Tylko w taki sposób bym uczyła. Jak większość
rodziców zostałam zmuszona także do prowadzenia „edukacji domowej” przez
nasz rząd od marca. Zupełnie bym wzięła w cudzysłów tę „edukację domową”,
ponieważ to realnie nie miało z tym nic wspólnego. […] To nie była też edukacja
szkolna, dlatego że nauczyciele mieli bardzo mały udział w tym nauczaniu. […]
Zdecydowanie nie wysłałabym swoich dzieci do szkoły – omijałabym szerokim
łukiem! [Iza]

Dwie z siedmiu uczestniczek mają doświadczenie w edukacji domowej:
jedna z nich realizowała edukację domową w przeszłości z dwojgiem dzieci,
a druga prowadzi obecnie homeschooling z pięciorgiem dzieci. W obu przypadkach są to dzieci powierzone ich pieczy. Rozeznanie w środowisku rodzin
zastępczych pozwoliło mi zorientować się, że mogą być wśród nich także takie,
które wybrały edukację domową dla swoich dzieci biologicznych. Nawiązałam
kontakt z taką rodziną, jednak nasze wirtualne spotkanie nie było dotychczas
możliwe. Poznanie tej odmiennej perspektywy w przyszłości będzie cenne dla
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uzupełnienia przedstawionego w tym artykule wstępnego rozpoznania wartości edukacji domowej dla rodzin zastępczych i możliwości jej prowadzenia.

Edukacja domowa
Rozważanie zarysowanych pytań badawczych we wskazanym obszarze życia rodzinnego (piecza zastępcza) wymaga poprzedzenia go krótkim opisem
omawianej praktyki edukacyjnej. Tak jak rodzice decydują się zostać opiekunami zastępczymi, tak też późniejsi edukatorzy domowi podejmują się tego
zadania z własnej chęci. Zdecydowana różnica dotyczy sytuacji dzieci, które
w przypadku edukacji domowej uczestniczą w dokonywaniu takiego wyboru,
a w pieczy zastępczej są umieszczane niezależnie od swojej woli.
Edukacja domowa zawsze jest wyborem rodziny – nie ma szczególnych
wskazań ani warunków wstępnych, jakim miałoby odpowiadać dziecko. Jest
ona organizowana przez rodzinę poza instytucją szkoły, a odpowiedzialność
za efekty takiego uczenia się spoczywa na rodzicach4. Przeprowadzone przeze
mnie badania edukacji domowej pozwalają określać ją jako styl życia całej rodziny, sprzyjający kształtowaniu postawy całożyciowego uczenia się,
w którym podstawową wartością jest wolność (w wielu jej wymiarach, jak np.
samodzielność i odpowiedzialność). Charakterystyczna dla edukacji domowej
jedność procesu życia i uczenia się prowadzi do podniesienia jakości życia
rodzinnego, budowania/utrzymywania bliskich relacji w rodzinie poprzez
wspólne, radosne i odpowiedzialne poznawanie świata i czerpanie satysfakcji
z tych działań. Taki styl wymaga od wszystkich członków rodziny pracy nad
sobą i większego – niż w przypadku nauki w szkole – zaangażowania w organizację uczenia się. Dzieciom zapewnia wzrastanie w spójnym środowisku
wychowawczym i indywidualizację edukacji. W okresie realizacji obowiązku szkolnego / nauki poza szkołą dziecko nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
a wszelka działalność edukacyjna, którą podejmuje, może być dopasowana
do jego potrzeb. Obowiązuje je przy tym opanowanie podstawy programowej
wymaganej na danym etapie kształcenia. Im starsze są dzieci, tym większy
jest ich udział w organizowaniu własnego uczenia się. Stają się stopniowo
coraz bardziej odpowiedzialne zarówno za sam proces uczenia się, jak i za
jego efekty. Pozwala to rodzicom sukcesywnie zmniejszać zaangażowanie
w sprawy związane z nauką dziecka, jednak nadal są oni obciążeni formalną
odpowiedzialnością.
W wynikach badań edukacji domowej w Polsce można odnaleźć doniesienie, że choć najczęstsza liczba dzieci w tych rodzinach to dwoje, to jednak
4

M. Budajczak, Edukacja domowa, GWP, Gdańsk 2004.
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większość rodzin praktykujących homeschooling to rodziny wielodzietne5.
Przy dużej dynamice wzrostu liczby rodzin prowadzących edukację domową
w Polsce nie można stwierdzić, że dane te precyzyjnie opisują obecną społeczność edukatorów domowych, ale z badań i stałego uczestnictwa w tym środowisku wynika, że homeschooling jest z powodzeniem realizowany zarówno
w rodzinach jedynaków, jak i w rodzinach wielodzietnych.

Możliwości i wartość prowadzenia edukacji domowej
w pieczy zastępczej
Analiza badań narracyjnych, które przeprowadziłam z opiekunkami zastępczymi, pozwala ostrożnie zarysować kilka specyficznych pól problemowych,
w ramach których warto rozważać możliwość prowadzenia edukacji domowej
w rodzinach zastępczych oraz korzyści wynikające z takiego rozwiązania.
Względy prawne. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem zostało w Polsce uregulowane w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej6 (dalej: uowrispz). Ustawodawca, mając
na celu dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy, ustanowił w niej zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej – rodzinne i instytucjonalne. Z zasady piecza ta ma charakter czasowy, a jednym z kierunków
jej działania jest umożliwienie powrotu dziecka do rodziców biologicznych.
Ci zaś nie zawsze są pozbawieni władzy rodzicielskiej – częściej ich prawa
są ograniczone bądź zawieszone. Nie zawsze też opiekun zastępczy jest
przez sąd wyznaczany jako opiekun prawny. Rodzi to pytanie o formalną
możliwość decydowania opiekunów zastępczych co do spraw związanych
z edukacją powierzonego im dziecka, w tym możliwość podjęcia edukacji
domowej.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 upo spełnianie obowiązku szkolnego / nauki poza
szkołą jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły. O zezwolenie to muszą wnioskować rodzice dziecka. Jednak w myśl tej samej ustawy:
„Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: […] 19)
rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka
oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem”7. Zatem
zrównanie – na gruncie prawa oświatowego – uprawnienia rodzica i opiekuna
5
J. Bielecka-Prus, A. Heleniak, Motywy podjęcia edukacji domowej w opinii rodziców, [w:]
Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus, Wydawnictwo i Księgarnia Gotów, Warszawa
2018, s. 145.
6
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.
2011, nr 149, poz.  887 – t.j. Dz.U. 2020, poz.  821, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf (20.09.2020).
7
Art. 4 pkt 19 upo.
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zastępczego umożliwia realizację edukacji domowej z dziećmi powierzonymi
pieczy zastępczej, jeśli taka byłaby wola ich opiekunów.
Względy praktyczne. Uczestniczki mojego badania zwracały uwagę na
podobne aspekty codzienności jak edukatorki domowe. Wśród nich wyróżniają się:
a) Organizacja życia codziennego. Rodziny sprawujące pieczę zastępczą to zwykle rodziny liczne, co wynika z postanowień uowrispz i znajduje
potwierdzenie w doświadczeniach moich rozmówczyń. W przypadku, gdy
w opiece zastępczej większość dzieci jest małych, a jedynie dwoje czy troje
podlega obowiązkowi szkolnemu, wydaje się, że edukacja domowa może być
pewnym ułatwieniem organizacyjnym, podobnie jak dzieje się to w wielodzietnych rodzinach prowadzących edukację domową. Edukatorki domowe
będące w takiej sytuacji cenią wybrany tryb nauki za to, że jest im łatwiej
zorganizować dzień, gdy nie muszą odprowadzać i przyprowadzać starszych
dzieci ze szkoły, za każdym razem zabierając też ze sobą kilkoro maluchów.
Samodzielne planowanie dnia w edukacji domowej i brak konieczności codziennego wychodzenia z dziećmi do szkoły znacznie pomagają zapewnić
zaspokajanie potrzeb każdego dziecka oraz wprowadzają spokój. W takim
znaczeniu mogłoby to być korzystne także w rodzinach sprawujących pieczę
zastępczą, szczególnie że ich dzieci często uczęszczają do szkół położonych
w różnych częściach miasta. Jedna z moich rozmówczyń, praktykująca edukację domową z dziećmi powierzonymi, docenia ten aspekt:
Teraz jak widzę swoją koleżankę, która ma dziesiątkę dzieci w pieczy, od rana
latającą z „wywieszonym językiem”, bo musi co rano odwieźć dzieci do pięciu
placówek, każde na inną godzinę; jak skończy ostatnie zawozić, zrobi zakupy
i za moment musi jechać po to pierwsze dziecko, bo już kończy. Ja w tym czasie
na luzie idę z dziećmi do lasu, wyłączam telefon i mnie nie ma. Nikt nie dzwoni
ze szkoły, że moje dziecko zapomniało zeszytu czy białej bluzki na WF. […] Gdy
moja koleżanka jedzie po kolejną turę dzieci, to my już dawno po lekcjach, siedzę
z kubkiem kawy na tarasie, patrząc, jak dzieci radośnie bawią się na placu zabaw…
[Karolina]

Jeśli jednak większość lub wszystkie dzieci w rodzinie są w wieku obowiązku szkolnego, to trudności związane z zapewnieniem im opieki w drodze do
szkoły przestają mieć znaczenie. Istotniejszym problemem staje się wówczas
zorganizowanie ich edukacji przez jedną opiekunkę i zapewnienie w domu
właściwych warunków:
Ja sobie nie wyobrażam też w momencie, kiedy mamy ósemkę dzieci, każde w różnym wieku, więc w innej szkole, że ja jestem w stanie to ogarnąć w domu. I ja wiem,
że to wcale nie chodzi o to, że ja mam siadać z dzieckiem i się uczyć, […] ale jednak
w jakiś sposób ich muszę zmobilizować, muszę znaleźć nawet to, żeby było cicho
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w danym momencie w domu. Żeby następni nie poszli wtedy grać w ping-ponga.
I wiesz – czar pryska! […] Więc przy takiej większej grupie to ja sobie nie bardzo
to wyobrażam. [Marta]
Ja nie jestem w stanie stać nad każdym dzieckiem – chociaż też nie o to chodzi! –
sprawdzać, czy on już nauczył się, czy on już przeczytał… [Joanna]

Inna moja rozmówczyni widzi to w następujący sposób:
Mieszkamy w domku jednorodzinnym. Za płotem mam szkołę, boisko i przedszkole, więc dla mnie dużo łatwiej było po prostu wysłać dzieci do szkoły. Jeszcze
czas pandemii pokazał mi, że nie dałabym rady z tyloma dziećmi przepracować.
Przynajmniej na początku tak mi się wydawało, że to jest nie do ogarnięcia z tyloma dzieciakami. Potem okazało się, że dzieci uczą się odpowiedzialności i same
pilnują tego, kiedy jakie lekcje mają, co powinny zrealizować… Zresztą ja tylko
sprawdzałam w e-dzienniku, co jeszcze powinniśmy zrobić. I tyle. No i oczywiście
dopilnowywałam, żeby te rzeczy były zrobione. [Ewa]

Wydaje się, że jedną z przyczyn różnic w opiniach może być wiek wychowywanych dzieci oraz rodzaj i liczba trudności w nauce, które ich dotyczą.
b) Łączenie homeschoolingu z pracą zawodową. Zwykle rodzice
zastanawiający się nad edukacją domową poszukują wiedzy o tym, czy możliwe jest prowadzenie homeschoolingu w rodzinie, w której oboje rodzice
pracują. Potocznie sądzi się bowiem, że konieczne jest, by jedno z rodziców
nie pracowało zawodowo lub pracowało w domu. Takie rozwiązanie nie jest
zawsze niezbędne, jednak sprzyja homeschoolingowi. Nieodzowne staje się
w przypadku dzieci młodszych lub niepełnosprawnych w rodzinach, które
nie mogą liczyć na pomoc innej osoby dorosłej, a charakter pracy rodziców
uniemożliwia im zapewnienie dziecku opieki.
Z badań wynika, że w rodzinach prowadzących edukację domową stosowane są różne rozwiązania odnośnie do zarobkowania rodziców. Wydaje
się, że tradycyjny model rodziny (mężczyzna zarabia na jej utrzymanie,
kobieta zajmuje się domem i dziećmi) nie jest ani powszechny, ani najbardziej popularny. Edukatorzy domowi wybierają spośród dostępnych form
pracy zawodowej te, które są elastyczne i dogodne w ich sytuacji (popularne to: działalność gospodarcza, wolny zawód, praca w ograniczonym
wymiarze). W okresie pandemii wirusa covid-19 częściej zapewne będzie
wybierana też praca zdalna, oferowana pracownikom przez liczniejszą niż
wcześniej grupę pracodawców. Te edukatorki domowe, które rezygnują
z życia zawodowego na czas prowadzenia edukacji domowej, czynią to
z przekonaniem, że ich praca wychowawcza z dziećmi jest wartością ważniejszą niż możliwość własnego rozwoju zawodowego czy zarobkowanie.
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Można szacować, że zaledwie około 30% matek w edukacji domowej nie
pracuje8.
Biorąc pod uwagę dylematy kobiet rozważających możliwość pogodzenia
edukacji domowej w rodzinie z zatrudnieniem i stosowane rozwiązania, można byłoby sądzić, że opiekunki w pieczy zastępczej, dla których opieka nad
dziećmi jest pracą zawodową, znajdują się w sytuacji, która sprzyja podjęciu
takiej decyzji. Jednocześnie praca opiekunek, w której życie zawodowe jest
niemal tożsame z życiem rodzinnym, a czas pracy wynosi 24 godziny na dobę,
nie zachęca do podjęcia homeschoolingu. Byłby on dodatkowym zadaniem
olbrzymich rozmiarów, podczas gdy uczęszczanie dzieci do szkoły zapewnia
w ciągu dnia kilka godzin, w których ktoś inny sprawuje nad nimi opiekę. Stąd
czas, kiedy dzieci są w szkole, jest bardzo ceniony przez opiekunki – pozwala
im na „wyjście z pracy”: na załatwienie spraw w urzędach, wizyty lekarskie,
wykonanie prac domowych czy konieczny odpoczynek fizyczny i psychiczny:
Teraz jak mam chwilę taką, że dzieci wyszły [do szkoły] i do trzynastej mogę coś
zrobić, to też jest plus jakiś. [Barbara]

Połączenie zawodowego zajmowania się pieczą zastępczą i prowadzenia
edukacji domowej miałoby dla opiekunek jeszcze jeden, szczególny skutek,
którego nie doświadczają matki-edukatorki domowe: homeschooling stałby
się jednym z kryteriów oceny ich życia zawodowego. Rodziny zastępcze podlegają okresowym kontrolom, a wyłamywanie się takiej rodziny z powszechnych
schematów wzbudza podejrzliwość urzędników, wzmaga ich czujność (ryzyko
częstszych, bardziej wnikliwych kontroli) i naraża na zarzuty. Praktykowanie
edukacji domowej z pewnością zwracałoby uwagę urzędników. Sytuacja ta
mogłaby także bezpośrednio wpływać negatywnie na ocenę pracy zawodowej
opiekunek zastępczych.
Te dzieci potrzebują często – niestety też dla kartek, dla papierów – kontaktu
z psychologami i pedagogami. I też padłby zarzut, że my nie mamy takich zasobów
jako rodziny. […] Jak zwykle – papier! Że to dziecko zostało przebadane, ono tam
ma jakieś zalecenia, których ja nie będę mogła realizować, bo nie mam narzędzi
do tego w domu. [Iza]

Specyficzne korzyści i zagrożenia. Kolejnym – według mnie najważniejszym – polem problemowym do rozważań, które mogą zostać podjęte
w ewentualnym badaniu potencjału edukacji domowej jako rozwiązania dla
rodzin zastępczych, są specyficzne aspekty, którymi cechuje się życie w rodzinie zastępczej.
8

J. Bielecka-Prus, A. Heleniak, dz. cyt., s. 164.
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a) Trudności w rodzeniu się więzi. W rodzinach biologicznych na
ogół skład osobowy jest dość stabilny. Dziecko pojawia się w rodzinie jako
niemowlę i stopniowo buduje więź z rodzicami. W podobnie naturalny sposób
tworzy się więź i wspólnota doświadczeń między rodzeństwem. Stabilizacji
tej zagrażają jedynie rozstanie rodziców wynikające z podjętej przez nich
decyzji oraz sytuacje losowe (przedwczesna śmierć któregoś z rodziców lub
rodzeństwa).
W rodzinach zastępczych skład osobowy podlega rozmaitym zmianom,
niezależnie od chęci osób, tworzących taką rodzinę. Bywa, że dzieci umieszczone przez sąd w pieczy zastępczej wychowują się we wskazanej rodzinie
aż do osiągnięcia pełnoletności lub nawet ukończenia studiów, ale bywa też,
że przychodzą do rodziny na krótko. To sytuacja trudna dla nich samych,
a także dla innych dzieci, dla których zarówno przyjście, jak i odejście nowego „rodzeństwa” jest nagłe i niespodziewane. Każda z osób wnosi własne
doświadczenia, które kształtowała przecież w poprzednim środowisku9, oraz
wpływa na istniejące już stosunki.
Z tego powodu dzieci w pieczy zastępczej potrzebują specjalnego czasu na
budowanie relacji w nowej rodzinie. Doświadczyły zerwania więzi z rodzicami biologicznymi, natomiast nie łączy ich (zwykle) żadna więź z opiekunami
zastępczymi. Członkowie takiej rodziny mogą tworzyć nowe relacje jedynie
podczas wspólnego życia „pod jednym dachem”, codziennej współpracy
czy spełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej10, na które potrzebny jest
czas i spokój. Dodatkowo często u dzieci występują wzmożone problemy
behawioralne, ponieważ procesy samoregulacji nie mogły wykształcić się
w sposób właściwy w warunkach zaburzonej więzi emocjonalnej z rodzicem we wczesnym dzieciństwie11. Także traumatyczne doświadczenia (zaniedbywanie, nadużycia) wydłużają proces przywiązywania się do nowych
opiekunów i dzieci wychowujących się już w danej rodzinie12. Wszystko
to sprawia, że ich funkcjonowanie w nowym środowisku jest utrudnione.
Dlatego tak istotne jest, by dzieciom tym zapewnić – szczególnie w okresie
przejścia – spójne środowisko wychowawcze, które będzie pomocne nie
tylko w uczeniu się kontrolowania emocji i związanych z nimi zachowań,
9
B. Harwas-Napierała, Rodzina adopcyjna jako kontekst rozwojowy dzieci i rodziców. Wybrane
aspekty psychologiczne, [w:] W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej, red. A. Kalus,
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
10
L. Winogrodzka, Rodziny zastępcze i ich dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 26.
11
A. Jastrzębska, Trudności w rodzeniu się przywiązania, [w:] Adopcyjne rodzicielstwo. Dylematy, nadzieje, wyzwania, red. E. Kozdrowicz, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013,
s. 75.
12
D.D. Gray, Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców, tłum. M. Lipińska,
M. Kowalska, S. Kot, GWP, Sopot 2010, s. 46.

130

ale przede wszystkim będzie służyło budowaniu poczucia bezpieczeństwa
i więzi w nowej rodzinie.
Jeśli dzieci umieszczone w pieczy zastępczej podlegają ze względu na wiek
obowiązkowi szkolnemu, to zmiana rodziny wiąże się najczęściej także ze
zmianą szkoły. Dziecko staje zatem wobec konieczności równoczesnego adap
towania się w dwóch nowych środowiskach. Jest zastanawiające, czy wobec
takiej zmiany możliwe jest spełnienie prawa dziecka do stabilnego środowiska
wychowawczego13, które będzie sprzyjało odzyskiwaniu przez nie równowagi.
Z tego punktu widzenia wydaje się, że edukacja domowa mogłaby być korzystnym rozwiązaniem (być może czasowym14), które umożliwiłoby dzieciom
i opiekunom wzajemne poznawanie się, uczenie się wspólnego życia, a przy
tym opanowywanie podstawy programowej w tempie i formach dopasowanych do potrzeb dziecka. Tę właśnie wartość dostrzega w edukacji domowej
kilkoro opiekunek zastępczych uczestniczących w badaniu. Jedną z nich jest
Barbara, która pieczą zastępczą zajmuje się od 16 lat. W tym czasie opiekowała się dziećmi z różnymi deficytami, z upośledzeniem oraz na pograniczu
normy intelektualnej. Z jedną z powierzonych jej opiece dziewczynek praktykowała przez kilka lat edukację domową, ponieważ dziewczynka ta nie mog
ła poradzić sobie z nauką w szkole masowej, a wyniki badań nie pozwalały
skierować jej do szkoły specjalnej.
Mój kontakt z edukacją domową się od niej zaczął, bo nie mogliśmy się wyrobić
w żaden sposób w szkole, ponieważ ona w szkole nie funkcjonowała w ogóle. […]
I ten czas był – myślę – bardzo owocny. Tak jak patrzę teraz z perspektywy. Ona
już jest dorosła, usamodzielniła się, ma partnera, z którym już wiele lat mieszka,
pracuje, ma mieszkanie, sprząta, robi zakupy… […] Z partnerem, z jego rodziną
nauczyła się utrzymywać relacje, z nami nadal jest w bardzo bliskiej relacji… […]
Myślę, że to też tak zaowocował ten czas tej nauki w domu – tym rozwojem emocjonalnym. I to jest dla dzieci w pieczy taki największy plus – gdyby się zabrać za
taką domową edukację. Właśnie to, że to dziecko jest cały czas razem. Zresztą fajnie
też wspominam ten czas zamknięcia szkół. Wcale dla nas to nie był czas jakiś trudny! Bo właśnie byliśmy razem. […] To bardzo dobrze wpływało na relacje między
dziećmi. Też ja dla nich miałam więcej czasu… bo teraz to nie wiem, czy ja pracuję
jako kierowca, czy kto… Chyba kierowca najbardziej. [Barbara]

Z badań dotyczących związku niestabilności sytuacji opiekuńczej dziecka
(częste zmiany opiekunów i miejsca pobytu) z kontrolą hamowania przez nie
reakcji wynika, że „dzieci, które doświadczyły częstych zmian opiekunów,
Art. 4 pkt 4 uowrispz.
Propozycja ta mogłaby dobrze wpisywać się w standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej
w zakresie opieki i wychowania – Standardy ochrony praw dziecka, red. M. Michalak, Rzecznik
Praw Dziecka, Warszawa 2018, s. 16.
13
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mają gorsze wyniki” od tych, które nie doświadczyły opieki zastępczej lub
miały stabilną sytuację opiekuńczą. Sama zaś stabilizacja w zakresie opieki
ma silniejszy związek „z zaburzeniami kontroli hamowania niż wiek dziecka
w momencie trafienia do systemu opieki zastępczej, zażywanie przez matkę
w okresie ciąży substancji zmieniających świadomość czy nawet stosowanie wobec dziecka przemocy lub zaniedbywanie go”. Ponadto częste zmiany
środowiska wychowawczego przekładają się u dziecka na przyrost zachowań
problemowych nawet wówczas, gdy początkowo dziecko ich nie przejawiało15.
Tymczasem rodzina Ewy jest już piątą (!) z kolei rodziną, w której umieszczono trójkę rodzeństwa. Z poprzednich rodzin zastępczych matka biologiczna
odzyskiwała te dzieci już czterokrotnie, by później po raz kolejny je stracić.
W tej sytuacji dbałość o stabilizację, bezpieczeństwo psychiczne dziecka i budowanie więzi z opiekunami wydaje się priorytetem.
b) Konflikt ról. Opiekunowie zastępczy, którzy pojawiają się w życiu
dziecka wbrew jego woli i w bardzo trudnym momencie tego życia, muszą
dbać znacznie bardziej niż rodzice biologiczni o zbudowanie zaufania. Pojawia
się w związku z tym potencjalny problem, który mogłoby rodzić praktykowanie edukacji domowej:
Z jednej strony myślę sobie, że dobrem byłoby to, że można by było bez stresu
ileś rzeczy nadrobić, wyrównać indywidualnie, ale z drugiej strony… mam teraz
takiego chłopaka od ostatniego dnia wakacji […], ja przez te już osiemnaście czy
dziewiętnaście dni ani razu nie podeszłam do niego z jakąś książką… z jakimś
nawet „2 + 2” – i to ta piąta klasa. Z niczym takim. Bo on jest tak negatywnie
nastawiony do szkoły i do nauki, i tak dalej, że ja sobie myślę, że jeśli ja wykonam pierwsza ten ruch związany ze szkołą, to ja będę miała… u niego. To ja jakby
niewiele zrobię. Zostawiam ten moment na to, że on pójdzie do szkoły – tam ma
jeszcze oprócz tego, że specjalne, to indywidualne [nauczanie] załatwione, ktoś
pomału zacznie ogarniać, na jakim on w ogóle jest etapie i co on umie. I ja mogę
później taką szkołę wspomagać w tym, że ja z nim będę te lekcje gdzieś tam realizować. [Marta]

Patrząc z punktu widzenia dziecka, które ma już uraz do szkoły, istotne
wydaje się, by nowy dom nie był utożsamiany z tymi doświadczeniami, a stał
się miejscem bezpiecznym, do którego ze szkoły można wrócić. W takim przypadku opiekun zastępczy nie może wchodzić w rolę nauczyciela, aby nie było
sprzeczności.
Ja jestem po to, żeby mu zapewnić poczucie bezpieczeństwa, żeby go wyprowadzić
na prostą, jeśli chodzi o życie. O co się zawsze wszyscy nauczyciele na mnie wkurzają, bo ja wcale… […] autentycznie, mam duże problemy ze szkołami… bo dla
15
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mnie po prostu szkoła jest ostatnim punktem w tym, co ja robię z dziećmi. A oni
by chcieli, żeby była pierwszym. [Marta]

c) Obciążenia psychiczne i kontrola społeczna. Matki w homeschoolingu są szczęśliwe, ale bardzo zmęczone – także psychicznie. Szczególnie gdy wychowują dzieci, które ze względu na wiek wymagają nie tylko
organizowania i – najczęściej – również osobistego prowadzenia ich edukacji,
ale też sprawowania stałej opieki nad nimi. Do większej intensywności przebywania z dziećmi i poczucia odpowiedzialności za ich edukację dochodzi
jeszcze konieczność radzenia sobie z presją społeczną. Odpieranie zarzutów
o krzywdzenie dzieci wyborem edukacji domowej nierzadko prowadzi te matki do poczucia winy i wywołuje wątpliwości, czy zdecydowały właściwie. Bywa,
że ciężar odpowiedzialności, który czują, jest przytłaczający.
Wydaje się, że opiekunki zastępcze – już z racji wyboru rodzicielstwa
zastępczego – są mocno obciążone emocjonalnie. Liczba dzieci w rodzinie, ich trudne historie życiowe, problemy zdrowotne, liczne i specyficzne
trudności w funkcjonowaniu społecznym i nauce, konieczność zapewnienia
dzieciom kontaktów z rodzinami biologicznymi i inne zadania są ogromnym
wyzwaniem.
[Rodzicielstwo zastępcze] jest emocjonalnie dość trudne, ale trzeba sobie na początku uświadomić parę rzeczy – że właśnie się nie litujemy nad dziećmi, że to nie
o to chodzi, że… już satysfakcją jest to, że się iluś rzeczy u nas nauczą, nawet jeśli
gdzieś tam odejdą. […] Ale… ale są rzeczy, no dość trudne… Tak jak ten najnowszy
[chłopiec] do nas przyszedł i był taki wpatrzony w ojca, że wreszcie mu coś wyszło,
bo wyszedł z zakładu [karnego]… no to tatuś już drugi raz na przestrzeni 3 miesięcy tak zapił, że jest w ogóle nie do odszukania… No i co z tego, że był u [chłopca]
w tamtą sobotę, jak w tę już nie będzie… I jak przychodzi gość, który ma lat 11 i nie
ściąga długich spodni i podkoszulków z długim rękawem, bo ma tak poharatane
nadal jeszcze po miesiącu ręce, nogi, że… […] no to jest dla mnie na przykład bardzo trudne… […] Jak mam świadomość tego, co się wydarzyło gdzieś tam… [Marta]

Dołożenie do tych obciążeń kolejnych, związanych z edukacją domową,
byłoby być może dla wielu opiekunek nadmiernym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Nauka dzieci w szkole stwarza tym kobietom możliwość
odpoczynku psychicznego od trudnych problemów dzieci oraz od samych
dzieci. Stając się elementem higieny psychicznej, pozwala zachować energię
do intensywnych kontaktów i pracy po powrocie dzieci ze szkoły. Podobna
może być perspektywa dzieci.
Jakby wszyscy siedzieli w domu, to byśmy tu oszaleli! […] Zwłaszcza że jestem
sama – bo to też jest inna sytuacja, jak jest jeszcze ktoś włączony w ten proces.
[Barbara]
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Rodziny zastępcze poddawane są nieustannej obserwacji – formalnej i nie
tylko. Edukacja domowa niosłaby ze sobą nie tylko trud edukacyjny (ten i tak
podejmowany jest po lekcjach szkolnych), ale też związaną z nią nieufność
otoczenia, wzmożoną kontrolę społeczną. Oprócz form nadzoru, przewidzianych w uowrispz, swoistą funkcję kontrolną sprawuje także szkoła. Z jednej
strony rodziny te czują z tego powodu presję i obawiają się niesłusznych
oskarżeń (doświadczenie wskazuje, że podejrzliwość otoczenia jest nieodzownie związana z pieczą zastępczą), ale z drugiej strony – paradoksalnie – to
właśnie szkoła jest też zapleczem instytucjonalnym, które może legitymizować
postępowanie opiekunów zastępczych, uwiarygadniać ich działania i budować
dobrą opinię o ich pracy. Uczęszczanie dzieci do szkoły pomaga im więc mieć
swoiste (!) poczucie bezpieczeństwa. Tak o tym opowiadają:
Jako rodziny zastępcze my i nasze dzieci jesteśmy na świeczniku, dzieci muszą być
w idealnym stanie, każde najmniejsze zadrapanie na ciele czy krzywo obcięty paznokieć są zgłaszane notatką w formie skargi poza naszymi plecami do organizatora
[pieczy zastępczej]. […] Pani napisała skargę, że dziecko ma kanapki bez masła. Jak
wytłumaczyłam, że to jest olej [kokosowy], który wsiąka w kanapkę, to pani na to,
że nieprawda, bo ona tę kanapkę wąchała i nic nie czuła. [Karolina]
My jesteśmy zagrożeni, ponieważ obecnie system działa bardzo mocno na rzecz
rodzin biologicznych. Także może ze względów finansowych ciśnie na to, żeby
te dzieci wracały, i bardzo mocno staje po stronie tych biologicznych rodziców,
a nie dzieci! […] I rodzice na tyle się rozkręcili – biologiczni – że bardzo często na
rodziny zastępcze piszą pozwy do prokuratury: że dziecko z plamą przyszło, że się
skarży, że coś… itd. Gdy my je będziemy mieli w domu i nie będziemy mieli relacji
typu szkoła, to nikt nie zapewni o tym, że my te dzieci traktujemy dobrze. Wręcz
taka edukacja domowa może sugerować, że my zamykamy się z dziećmi, bo my
tutaj chcemy krzywdę im robić. [Iza]

Badanie pokazuje jednak, że dla opiekunek zastępczych kontakty ze szkołą,
zdarzenia związane z funkcjonowaniem powierzonych dzieci w środowisku
szkolnym i cechy tego środowiska są także ogromnym ciężarem. Postrzegają
one środowisko szkolne jako niegodne zaufania i generujące wiele problemów, których można byłoby uniknąć, gdyby dzieci tam nie posyłać. Te kobiety
albo wybierają edukację domową, albo są skłonne ją rozważać. Dla nich homeschooling w pieczy zastępczej nie jest nadmiernie obciążający psychicznie
– większym obciążeniem jest szkoła:
[W edukacji domowej] jedynym moim zmartwieniem jest, co dziś razem wspólnie z dziećmi upichcimy na obiad. Zamiast siedzieć w stresie, czy dziś będę znów
wezwana na dywanik, bo moje dziecko ktoś sprowokował, czy może telefon, że
karetka już jest pod szkołą, bo Pani zapomniała, że jak moje dziecko zaczyna biec,
nie usłyszy słowa „stop”, bo wyląduje na pierwszym lepszym słupku czy ścianie
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z rozbitą głową. […] Czy: dzwonek do drzwi, miły pan policjant szuka naszego
siedmiolatka, bo rodzic biologiczny jednego dziecka [w szkole] zgłosił, że trzy dni
temu jemu synowi zniknęła jedna złotówka z plecaka i prosi o zgłoszenie sprawy do
sądu, a nas na przesłuchanie. Tylko dlatego, że już raz [Piotrek] pożyczył od jego
syna gumkę i nie oddał i przecież dziecko z patologii, więc to tylko on mógł ukraść.
[…] Natłok godzin w szkole – plus większość zadawane do domu i do przerobienia
z rodzicem – powodował to, iż dzieci były tak zmęczone, że odrabianie lekcji plus
nauka tematów przeciągały się do późnego wieczora. Dzieci ze szkoły nie wynosiły
prawie żadnej wiedzy, wszystko musieliśmy od nowa przerabiać w domu. Brakowało nam już czasu na wspólne spędzenie go razem bez obowiązków czy na pasje
dzieci. […] [W edukacji domowej] dzieci rano wstają wyspane, nigdzie nie trzeba
gonić, nie ma porannego napięcia. Jesteśmy w [nazwa platformy edukacyjnej],
gdzie mają program podany […]. Same decydują, co dziś mają ochotę porobić.
Zrobimy w danym dniu to, co chcą, potem mają resztę dnia na zabawy, pasje czy
terapie. Mają słabszy dzień, to „odpuszczamy” i nie ma strachu, że jutro będzie jedynka, bo na przykład dziecko miało trudny telefon od rodzica biologicznego i jest
dziś kompletnie rozbite. Ja mam w końcu możliwość poświęcenia czasu na bycie
też z młodszymi dziećmi, które tego czasu potrzebują. [Karolina]
Doświadczenia z polską szkołą mam bardzo negatywne. Jestem sama nauczycielem i byłam bardzo ceniona przez rodziców, co wiązało się również z – niestety
– antypatią dyrekcji, ponieważ wszelkie nowatorskie metody czy odbieganie od
norm oświatowych wiązały się jakby z lękiem, krytyką… Dzieci miały siedzieć
w ławce, wysłuchać mnie, odrobić lekcje… Mają się zgadzać papiery, dokumentacja, natomiast nie było podejścia indywidualnego, nie było jakby pochylenia się
nad jednostką – było równanie… […] Nauczyciele po prostu odwalają swoją pracę
i czekają na to, żeby pójść do domu, są nieambitni… No, nie mam dobrego zdania.
Jeśli nauczyciel jest z pasją, to jest to wyjątek. Tak to postrzegam. [Iza]

d) Socjalizacja. Skomplikowane kwestie związane z funkcjonowaniem
dzieci z pieczy zastępczej w nowych środowiskach szkolnych zasługują na odrębne opracowanie. Relacje z rówieśnikami, ich rodzaj, liczba, intensywność,
swoboda wyboru i inne cechy to kwestie, które bardzo nurtują opiekunki
zastępcze w związku z samooceną dzieci. Ich doświadczenie wskazuje, że
na dzieci z pieczy zastępczej czekają w szkolnym środowisku zarazem szczególne szanse i zagrożenia, co jest spowodowane nagromadzeniem trudności
i negatywnych doświadczeń w życiu tych dzieci oraz doświadczoną zmianą.
Ze względu na ograniczone ramy tego opracowania przytaczam tu tylko dwa
fragmenty wypowiedzi, zwracające uwagę na niektóre spostrzeżenia i dążenia
moich rozmówczyń:
Braku kontaktu z rówieśnikami się nie boję. Nie. Absolutnie! [Joanna]
Ja ręce załamuję nad poziomem nauczycieli. […] oni totalnie nie znają się na
psychice dziecka, postępowaniu jakimś… no, na życiu się nie znają, krótko rzecz
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biorąc! […] Mnie jeszcze oprócz tej nauki to martwi, że szkoła sobie nie radzi
w ogóle z… z… takim… hejtem między dziećmi… dokuczaniem sobie… wyśmiewaniem… tego typu rzeczami. Że to wcale nie jest tak jak za naszych czasów, że
były jakieś przyjaźnie szkolne… Ja sobie obserwuję nasze własne, osobiste dzieci
[czworo]. Nie widzę, że jest coś takiego, że jest przyjaciel, kumpel ze szkoły; że oni
się wspierają w tych klasach, że oni się lubią, że coś razem realizują… Totalnie!
Zupełnie nie! […] Jak zaczniesz z nim [synem] rozmawiać, to słyszysz tylko, kto
komu dowalił! I dlatego […] myśmy pod koniec wakacji zadali mu takie pytanie
dotyczące tej edukacji domowej. Ale myślę sobie, że to był kiepski czas, bo jednak
po tym covidzie i siedzeniu tyle miesięcy w domu to im się wydaje, że to właśnie
na tym polega. [Marta]
Nie chciałam w ogóle tej edukacji [domowej], po pierwsze dlatego, że mam blisko
szkołę, po drugie… wydawało mi się, że dzieci z rówieśnikami – właśnie dlatego, że
są z pieczy zastępczej – chciałam, żeby pokazały, że dzieci z pieczy nie są w niczym
gorsze i w niczym lepsze. Są po prostu takie jak każde inne dziecko. [Ewa]

e) Czas niepewności. Nieprzypadkowo taki tytuł nosi książka dla dzieci
na temat rodzin zastępczych16. Zaczerpnęłam go, ponieważ wyjątkowo trafnie oddaje specyficzną cechę dotyczącą rodzin zastępczych, a stwarzającą też
szczególny kontekst dla rozważania możliwości realizacji edukacji domowej
w tych rodzinach. W tym zakresie pojawiają się np. obawy o to, czy nie spiętrzą się trudności stojące przed dzieckiem, jeśli będzie ono musiało powrócić
do rodziny biologicznej:
Ponieważ oni są u mnie z założenia czasowo, […] sądy i inne instytucje cały czas
podkreślają, że to nie jest moje dziecko i ja nie mogę sobie swobodnie dysponować
jego życiem, czasem itd. Nie mogę go wychowywać w taki sposób, bo ma rodziców.
Ja mam zapewnić mu pieczę bieżącą – czyli dać jeść, nakarmić… natomiast wpływ
na jego wychowanie powinien mieć rodzic. […] No i to jest tak, że jeśli ja je wezmę
w edukację domową, to jest jakaś opcja, że one wrócą do rodziny biologicznej
i będą musiały wrócić do szkoły, bo mama takiej edukacji kontynuować nie będzie,
[…] bo ani nie jest w stanie, ani nie ma ochoty. Bo dzieci nie są z rodzin, w których
są ważne, chyba że jako dochód, jako nosiciel 500+. No i ono sobie później w tej
szkole nie poradzi jeszcze bardziej, bo będzie nauczone już zupełnie innego stylu.
I my poniesiemy jakby klęskę – ono poniesie klęskę, my poniesiemy klęskę, a także
opinia będzie taka, że to dziecko zostało zdemoralizowane i zdegradowane, bo sobie
radzi gorzej niż wcześniej. [Iza]

Nie wszystkie moje rozmówczynie w ten sposób postrzegają ewentualny
powrót dziecka do uczenia się w szkole. Zdaniem Joanny – która jest czynną
nauczycielką – korzyści, których dziecko mogłoby doświadczyć ze względu
16
J. Wigocki, M.K. Wright, Czas niepewności. O dzieciach w rodzinach zastępczych, tłum.
E. Zubrzycka, GWP, Gdańsk 2002.
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na edukację domową, przeważają nad ewentualnymi trudnościami, które być
może pojawiłyby się w przypadku powrotu do rodziny biologicznej i szkoły.
Kobieta odwołuje się tu do swojego doświadczenia z okresu pandemii, kiedy prowadziła z dzieckiem w domu terapię logopedyczną, doprowadzając
do tego, że wada została skorygowana. Przyrównuje też ewentualną zmianę
w systemie: szkoła – edukacja domowa – szkoła z migracją dziecka między
szkołą, wymuszoną „szkołą covidową” i ponownym powrotem do uczęszczania
do szkoły, które dziecko zniosło bez kłopotu:
Nie miał dostępu do specjalistów. […] Ćwiczył, ćwiczył, ćwiczył, ale poradził sobie
z tym! […] Całe życie to jest ciągła zmiana. Coś się będzie zmieniać w jego życiu.
Tylko to jest jakby umiejętne przygotowanie go do tego. […] Chyba bym się nie
bała. [Joanna]

Wnioski
„Czas niepewności” – ta kategoria dotyczy właściwie wszystkich innych
– wzmacnia je i intensyfikuje związane z nimi trudności. Brak stabilizacji,
towarzyszący dzieciom i opiekunom w rodzinach zastępczych, wywiera wpływ
na każdy aspekt ich życia. Po zaprezentowanym wyżej wstępnym rozpoznaniu możliwości prowadzenia edukacji domowej w rodzinach zastępczych
sądzę, że właśnie ta kategoria jest najistotniejsza dla określenia specyficznego kontekstu takich rozważań. Homeschooling wydaje się z jednej strony rozwiązaniem mocno sprzyjającym wychowaniu i edukacji dzieci w tych
rodzinach (np. ze względu na możliwość budowania wzajemnych relacji czy
indywidualizowania kształcenia), z drugiej zaś strony wydaje się ryzykowny
ze względu na dynamikę zmian (zmienność) dotyczących sytuacji życiowej
dziecka, a także obciążenia dla opiekunów. Z pewnością jednak opiekunki
zastępcze wiedzą o takiej możliwości, niektóre ją rozważają, a inne nawet
praktykują. Ich stanowiska są podzielone, a najczęściej niesprecyzowane.
Duży udział w ich potencjalnych decyzjach mają zaś nie same cechy edukacji domowej, lecz specyficzne cechy związane ze sprawowaniem pieczy
zastępczej:
Zdecydowanie nie wysłałabym swoich dzieci [biologicznych] do szkoły – omijałabym szerokim łukiem! Dzieci z pieczy zastępczej mają zupełnie inną sytuację i ja
mam inną sytuację. [Iza]
Ja mam takie podejście ambiwalentne… Nie wiem… [Lucyna]
Tak mnie to zastanowiło – znaczy fajna jest ta edukacja domowa… […] Tak sobie
o niej mówimy… Ale czy to ma w ogóle właśnie prawo bytu w pieczy zastępczej?
Tak sobie poukładałam w głowie, że chyba niekoniecznie. [Marta]
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Sądzę więc, że po przedstawionym tu obiecującym badawczo rozpoznaniu
warto podjąć badanie nad możliwościami praktykowania edukacji domowej
przez rodziny zastępcze i związanymi z tym korzyściami oraz zagrożeniami.
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Rozdział 9

Działania na rzecz organizowania i prowadzenia
grup wsparcia w środowisku miejskim
na przykładzie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
Marzena Nikiel
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na powiaty m.in. zadania dotyczące organizowania
pieczy zastępczej w celu zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieci
w przypadkach niemożności prawidłowego spełniania funkcji rodzicielskich
w rodzinie naturalnej.
„Preambuła do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wprost wskazuje, że u podstaw regulacji leży dobro dziecka oraz dobro rodziny jako podstawowej komórki społecznej, przy czym dobro dziecka powinno być stawiane zawsze na pierwszym miejscu. W preambule wskazano
również na potrzebę współpracy osób, instytucji publicznych i społecznych
pracujących z dziećmi i rodziną. W razie wątpliwości przy interpretacji ustawy, w przypadku, gdy nie będzie możliwe zastosowanie wykładni językowej
konkretnego przepisu, należy mieć na względzie główny cel, jaki przyświeca
ustawie, tj. pomoc dziecku”1.
„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony
dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla
zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny,
która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowi1
Komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – preambuła, http://
wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/7660-komentarz-do-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-preambula (07.07.2020).
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skiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności
w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci
i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób,
instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”2.
W świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej można
wskazać następujące formy rodzinnej pieczy: „1) rodzina zastępcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję
pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; 2) rodzinny dom dziecka”
(art. 39). W kolejnym artykule przewiduje się zadania i obowiązki wychowawcze rodziców zastępczych: „1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 2) zapewniają dostęp do przysługujących
świadczeń zdrowotnych; 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków
rozwojowych i szkolnych; 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz
religijne; 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją
w życie prywatne dziecka; 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej” (art. 40)3.
Zarządzeniem nr 38/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia
5 grudnia 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Organizator prowadzi promocję rodzicielstwa zastępczego, która ma na celu poruszenie opinii publicznej trudną sytuacją osamotnionych i osieroconych dzieci oraz zaspokojenie ogromnego
zapotrzebowania na rodziny zastępcze.
Rodziny zastępcze otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe na pokrycie
kosztów utrzymania dziecka oraz profesjonalne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Kandydaci na rodzinę zastępczą muszą przejść odpowiednie
szkolenie. Podczas kursu kandydaci zapoznają się z zasadami funkcjonowania
rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą
oraz sposobami radzenia sobie z nimi.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należą w szczególności:
1. „prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia,
2
3
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Tamże.
http://isap.sejm.gov.pl/.

opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy
zastępczej;
3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
3a. zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom
zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw
ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia
funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego;
5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy
dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod
uwagę ich potrzeby;
6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy
dziecka pomocy wolontariuszy;
8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym
centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, centrum usług społecznych, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
z organizacjami społecznymi;
9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem
jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie
i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz
prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zacho		
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wanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
14a. zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
15. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania
z efektów pracy;
16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposa
biających;
17. organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować
opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku”4.
Z mojego wieloletniego doświadczenia zawodowego najpierw jako pracownika socjalnego, później jako zastępcy dyrektor realizującego zadania organizatora pieczy zastępczej, a obecnie jako dyrektora jednostki Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że grupy wsparcia prowadzone przez pracownika Centrum mają raczej charakter edukacyjny niż wspierający. Powinno
nastąpić wyprowadzenie grupy wsparcia poza Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i prowadzenie jej przez trenera niezwiązanego z jednostką, zaakceptowanego lub wskazanego przez rodziny zastępcze. Wsparciem powinni zostać
objęci oboje rodzice zastępczy, a w tym czasie powinny odbywać się zajęcia
dla dzieci, kosztowne, ale możliwe przy przychylności starosty, zarządu i rady
każdego powiatu w Polsce.
Korzystają z tego wszyscy – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie mają mniej pracy, gdyż większość problemów zostanie rozwiązana
w grupie wsparcia, rodzice zastępczy doświadczają samorządności, sprawczości i integracji, nie wypalają się tak szybko zawodowo. Dobrą praktyką byłoby,
aby przynajmniej początkujące rodziny zastępcze uczestniczyły obligatoryjnie
w grupach wsparcia z uwagi na brak własnych doświadczeń w pracy z dziec
kiem z rodziny dysfunkcyjnej.
Bibliografia
Komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – preambuła,
http://wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/7660-komentarz-do-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-preambula (07.07.2020).
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [art. 76,
Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887 z późn. zm.].
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Rozdział 10

Tworzenie, funkcjonowanie, finansowanie
grup wsparcia dla rodziców zastępczych –
warunki, bariery, koszty
Adam Grzegorczyk
Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”

Niniejszy rozdział opracowano na podstawie własnych doświadczeń psychologa i trenera, który prowadzi grupy wsparcia oraz członka zarządu Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, organizującej takie aktywności. Z opinii, którymi
podzielili się ze mną rodzice zastępczy, wynika, że bardzo często czują się pod
presją ocen: ośrodka pomocy społecznej, specjalistów powiatowego centrum
pomocy rodzinie (PCPR), wreszcie samego społeczeństwa i rodziców biologicznych dziecka. W takich warunkach rodzice zastępczy bardzo potrzebują
czasu i miejsca, gdzie mogą szczerze i bez obaw mówić o swoich problemach
i je rozwiązywać. By stworzyć warunki do rozwoju rodzin zastępczych, warto założyć grupę wsparcia, by jednak ona dobrze funkcjonowała, warto być
przygotowanym na trudności oraz aktywnie im zaradzić.

Pierwsza bariera – brak chętnych do udziału
Jedną z podstawowych trudności jest stworzenie „koalicji” na rzecz grupy
wsparcia i przekonanie innych rodziców zastępczych. Skuteczną metodą jest
zebranie podpisanej listy rodziców chcących uczestniczyć w spotkaniach takiej grupy. Warto więc rozpocząć rozmowę z innymi rodzinami zastępczymi
oraz z PCPR na ten temat.
Warto pamiętać, że brak gotowości u innych rodziców zastępczych może
skutecznie uniemożliwić powstanie inicjatywy. Często ludzie narzekają na
brak pomocy i wsparcia, jednak niekoniecznie są gotowi podjąć konstruktywne działania. W przypadku braku chętnych (np. trzech rodzin) warto poszukać
innych możliwości, takich jak np. stowarzyszenie lub fundacja zrzeszające
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rodziny zastępcze nawet w innym powiecie i dołączenie do istniejącej już
aktywności. Często daje to dodatkowe korzyści mimo większego wyzwania
logistycznego związanego z uczestnictwem w spotkaniach.

Druga bariera – niestabilność grupy, frekwencja
Rodzice zastępczy, zwłaszcza gdy opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, mają sporą trudność z zebraniem się w jednym czasie i miejscu. Warto
zadbać o pomoc wolontariusza, specjalisty z PCPR lub któregoś z rodziców
zastępczych, by na czas spotkania mieć zapewnioną opiekę dla dzieci. Najlepszą sytuacją jest prowadzenie równocześnie dwóch grup wsparcia dla rodziców
i dzieci. Dobrą praktyką jest realizowanie spotkań grupy w formie wspólnego
wypoczynku, np. podczas weekendu czy wakacji. W tym czasie można intensywnie i przyjemnie nabywać wiedzę i umiejętności oraz emocjonalnie wypocząć. Prowadzenie grupy wsparcia w trakcie np. turnusów wakacyjnych jest
o wiele bardziej efektywne. Natomiast spotkania w PCPR mogą się wiązać ze
zbyt dużą rotacją uczestników (np. ktoś przychodzi, ktoś wychodzi, bo musi
pójść z dzieckiem do lekarza czy na wywiadówkę, ktoś nie mógł przybyć). Takie
zakłócenia mogą utrudnić utworzenie grupy, zwłaszcza na początkowym etapie, zanim rodzice dobrze się poznają i nabiorą zaufania do siebie nawzajem.

Trzecia bariera – „Czy można mówić szczerze?”
W idealnym świecie rodzice nigdy nie krzyczą, są opanowani, troskliwi
i zawsze mają czas. Dzieci z wdzięcznością są posłuszne i grzeczne. Pieniądze
nigdy się nie kończą, a specjaliści w instytucjach z poczuciem misji wspierają
przy wszystkim. Realia jednak bywają różne. Pomoc w rozwiązywaniu zawiłości emocjonalnych, wychowawczych i rodzinnych wymaga szczerości, a ta
– poczucia bezpieczeństwa. Oprócz tego, by móc otwarcie rozmawiać o swoich
trudnościach, potrzebne są szczególne okoliczności. Rodzice zastępczy czasem czują się otoczeni ludźmi, którzy oceniają każdy ich ruch: instytucjami,
sąsiadami i rodziną pochodzenia dziecka. Zdarza się wówczas, że unikają
specjalistów i innych rodzin w obawie przed oceną ich praktyk wychowawczych, odebraniem dzieci czy wzmożonymi kontrolami instytucji. Podejście to
może prowadzić do pogłębiania się problemów i w efekcie do wzrostu ryzyka
wypalenia emocjonalnego rodziców.
Pracownicy instytucji pomocy rodzinie wobec niektórych problemów rodzin stoją na rozdrożu: z jednej strony mają wspierać, a z drugiej – kontrolować, czy rodzina zastępcza dobrze funkcjonuje. Dość dobrym rozwiązaniem
tych problemów jest pozyskanie specjalisty niezależnego od PCPR; do prowadzenia grupy może być zatrudniony np. na umowę zlecenie. Taka forma
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pracy wiąże się z podjęciem decyzji, że grupa wsparcia nie ma pełnić funkcji
kontrolnej, lecz ma pomagać.

Czwarta bariera – brak środków na działania
W wielu sytuacjach trudnością będzie pozyskanie środków na organizację
spotkań oraz pracę specjalisty/trenera/prelegenta. Skupianie się na ograniczeniach finansowych może obniżyć motywację do działania. Wiele kosztów
nie musi być ponoszonych. Zwykle PCPR może udostępnić salę na spotkania,
a spotkanie bez specjalisty też ma dużą wartość. Rodziny zastępcze mają
bardzo dużą zdolność wspierania się nawzajem, gdyż łączą je liczne wspólne
doświadczenia. Można i warto rozpocząć działanie, nawet nie dysponując
środkami. Co więcej, funkcjonująca już grupa ma o wiele większą łatwość
w pozyskiwaniu specjalisty do prowadzenia zajęć. Na terenie Polski funkcjonują stowarzyszenia i fundacje, które gotowe są dostarczyć pomocy specjalistycznej, np.: psychologicznej, pedagogicznej, zdrowotnej (np. realizują projekty finansowane na poziomie województwa/powiatu i mają do dyspozycji
specjalistów). Wreszcie PCPR, mając grupę zdeklarowanych rodziców zastępczych chcących utworzyć grupę wsparcia, może skuteczniej negocjować swój
budżet ze starostą lub aplikować o środki finansowe z innych źródeł. Doskonałym pomysłem jest skontaktowanie się z organizacjami pozarządowymi pomagającymi rodzinom lub tzw. organizacjami parasolowymi (wspierającymi
aktywności pozarządowe). Grupa rodziców chcących zawiązać grupę wsparcia
jest grupą nieformalną. Organizacje już realizujące tego typu działania zwykle
mają swoje strony internetowe/facebookowe i zwykle są chętne do kontaktu
i spotkań. Bardzo dobrym pomysłem może być utworzenie własnego małego
stowarzyszenia lub fundacji, by móc pozyskiwać środki publiczne na działalność. W takim wypadku jednak tym bardziej ważne jest skontaktowanie się
z organizacjami już prowadzącymi podobną działalność.
Możliwości pozyskiwania środków na działanie grup wsparcia zależą od
formy prawnej osób/organizacji chcących zrealizować działanie. Dla przykładu rodzice zastępczy będą mieli znacznie więcej możliwości, jeśli utworzą
stowarzyszenie lub fundację. W praktyce może być nieco łatwiej utworzyć
fundację niż stowarzyszenie, a obie te formy prawne dają bardzo podobne
możliwości. Najbardziej znanym ogólnopolskim portalem internetowym, na
którym dostępne są poradniki wskazujące, jak krok po kroku otworzyć fundację lub stowarzyszenie, jest strona www.ngo.pl i można tam odnaleźć aktualne
informacje1. Zakładanie fundacji nie jest trudne, nie wymaga ponoszenia
1
Jak założyć fundację? Jak założyć stowarzyszenie?, https://poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-stowarzyszenie (10.07.2020).
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znacznych kosztów. Trzeba natomiast uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi
o czas oczekiwania na wpis do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przede wszystkim trzeba mieć determinację i chęć, by takie działanie prowadzić.
Gdy fundacja lub stowarzyszenie są powołane do życia, wówczas pojawiają
się następujące sposoby finansowania działań statutowych.

Realizacja zadań publicznych
Organizacja pozarządowa, gdy jest już powołana do istnienia i ma swój
numer KRS oraz numer konta, może ubiegać się o dotacje na realizację zadań
publicznych. Najczęściej odbywa się to w następujący sposób:
a) ogłaszany jest konkurs na realizację konkretnego typu działań społecznych przez samorząd, rząd, fundusz prywatny, np. nakierowany na rozwiązywanie problemów społecznych lub wspieranie rodziny i pieczy zastępczej;
wraz z ogłoszeniem załączony jest regulamin wskazujący, na co mogą być
wydane środki w konkursie;
b) do konkursu przystępują organizacje pozarządowe, składając tzw. wnioski o dofinansowanie, czyli opis tego, co chcą zrobić i ile potrzebują pieniędzy;
c) komisja oceniająca wnioski przygotowane przez organizacje pozarządowe wybiera te, które zostaną przeznaczone do dofinansowania.
Wszystko to odbywa się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2.

Realizacja zadania publicznego na podstawie oferty złożonej
przez organizację pozarządową – tzw. mały grant (art. 19a)3
To uproszczona forma pozyskania środków przez organizację pozarządową;
w odróżnieniu od pierwszego sposobu – tutaj organizacja składa propozycje
działań, które chce zrealizować. Przy czym przedsięwzięcie może kosztować
maksymalnie do 10 000 złotych oraz jego realizacja może trwać maksymalnie
3 miesiące. Ta forma finansowania znajduje się w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły dotyczące sposobu
ubiegania się o środki w tym trybie można odnaleźć na stronach internetowych organizacji pozarządowych4 lub we wspomnianej wcześniej ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[Dz.U. 2020.0.1057].
3
Tamże, art. 19a.
4
Np. Mały grant – dotacja bez konkursu. Poznaj zasady, https://publicystyka.ngo.pl/maly-grant-dotacja-bez-konkursu-poznaj-zasady (10.07.2020).
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Jak się zabrać do pozyskiwania dotacji?
Niezależnie od tego, czy pozyskiwanie dotacji odbywa się w trybie uproszczonym, czy konkursowym – dla nowych organizacji pozarządowych może
to być trudne i złożone. Bardzo ważne jest aktywne poszukiwanie wsparcia
w innych organizacjach pozarządowych, zwłaszcza tych, które specjalizują się
w pomaganiu młodym organizacjom. W Polsce funkcjonuje również sieć tzw.
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Warto kontaktować się z najbliższym ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej oraz innymi organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz pomocy rodzinom i dzieciom.

Dostęp do aktualnych informacji – gdzie dowiedzieć się
o konkursach?
Można poszukiwać samodzielnie informacji o konkursach dla organizacji
pozarządowych, można również wykorzystać istniejącą i stabilnie funkcjonującą stronę www.ngo.pl5, gdzie znajduje się zakładka pt. „fundusze” (https://
fundusze.ngo.pl/aktualne) – tam znajdują się informacje o konkursach aktualnych, przeszłych i tych dopiero ogłoszonych. Jeśli chce się realizować działania społeczne za pomocą własnej organizacji pozarządowej, należy nastawić
się na edukację. Zwykle najbardziej zainteresowane powstaniem stowarzyszenia lub fundacji może być starostwo i PCPR. Warto więc porozmawiać
ze starostą o swoich planach. Powiat może ogłosić konkurs dla organizacji
pozarządowych z własnego regionu i tym samym zapewnić ich finansowanie.
Może również zachęcić organizację do ubiegania się o dotację w trybie małego
grantu, np. na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Należy
jednak pamiętać, że trzeba uzbroić się w cierpliwość – budżety gmin oraz powiatów są planowane zwykle z rocznym wyprzedzeniem i starosta, jeśli nawet
jest przychylny wsparciu organizacji, powinien znacznie wcześniej wiedzieć
o istnieniu takiej potrzeby.

Składki członkowskie – darowizny na rzecz
organizacji pozarządowej
Organizacja pozarządowa może uzyskiwać darowizny lub zbierać składki
członkowskie (w przypadku stowarzyszenia). Może również zawnioskować
do sądu o status tzw. organizacji pożytku publicznego. Taki status umożliwia
również otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które
wskażą w deklaracji PIT tę organizację. Status ten zwalnia z opłat skarbowych
5

Portal organizacji pozarządowych, https://www.ngo.pl/ (10.07.2020).
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i sądowych oraz wielu innych podatków, daje możliwość nieodpłatnego informowania o własnej działalności w mediach publicznych. Oprócz korzyści
płynących ze statusu organizacji pożytku publicznego wiążą się z nim także
dodatkowe obowiązki sprawozdawcze i ograniczenia dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej przez organizację pozarządową. Również w tym
przypadku szczegółowe informacje, jak krok po kroku uzyskać ten status,
można znaleźć w Internecie, m.in. na najbardziej znanej stronie dla organizacji pozarządowych: www.ngo.pl.

Inne sposoby
W licznych konkursach na realizację zadań publicznych mogą brać udział
również jednostki samorządowe, np. powiatowe centrum pomocy rodzinie
może ubiegać się o środki z regionalnych programów operacyjnych województw (tzw. RPO). Są to środki unijne, które są dysponowane przez władze
województwa. By pozyskać informacje, można obserwować stronę internetową
Regionalnego Programu Operacyjnego6. Każde województwo ma swój własny
program. Można również poszukiwać istniejących organizacji pozarządowych
realizujących działania na rzecz pieczy zastępczej i zapraszać je do wspólnych
działań. Jeśli chce się pomóc w rozwoju usług społecznych w zakresie pieczy
zastępczej, najważniejsze są pozyskiwanie wiedzy oraz kontakt z organizacjami
i osobami, które już realizują takie działania. Możliwości jest sporo. Czasem
nawet pojawiają się środki na działania małych grup nieformalnych, np. z tzw.
małego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w którym doświadczona organizacja pozarządowa finansuje pomysły działań społecznych małych grup nieformalnych. By poznać szczegóły tej sytuacji, warto odwiedzić stronę funduszu7.
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Rozdział 11

Promowanie rodzicielstwa zastępczego
w środowisku lokalnym.
Udział organizacji i instytucji
Małgorzata Sawicka, Sabina Reszka
Fundacja „Przystanek Rodzina”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

Bardzo ważną rolę promocyjną, jak również informacyjną i wspierającą mogą odgrywać centra wolontariatu lub organizacje pozarządowe, czy
to działające na rzecz wsparcia i rozwoju rodzicielstwa zastępczego, czy też
zrzeszające rodziny zastępcze. Centra wolontariatu mogą mieć różną formę
działania, np. funkcjonować przy organizacji pozarządowej lub mogą zostać
utworzone przy organizatorze rodzinnej pieczy zastępczej, którego wyznacza
starosta – najczęściej jest nim powiatowe centrum pomocy rodzinie. W ramach centrum mogą być prowadzone działania wspierające lokalne rodziny
zastępcze poprzez świadczenia wolontariackie w rodzinach zastępczych. Wolontariat może dotyczyć różnych aspektów, np. pomocy w odrabianiu lekcji,
zabawy z dziećmi czy pomocy w rehabilitacji (wolontariat świadczony przez
fachowców). Takie działania mają dwa wymiary – przede wszystkim wspierają
konkretną rodzinę zastępczą, ale też promują rodzicielstwo zastępcze. Wolontariusze widzą, jak działa taka rodzina, jak funkcjonuje na co dzień, przez co
mogą promować rodzicielstwo zastępcze. Organizacje pozarządowe odgrywają
również kluczową rolę w promowaniu i wspieraniu tego obszaru. W ramach
swoich działań statutowych mogą zdobywać dodatkowe środki na działania
w tym obszarze. Co istotne, mogą również zająć się profesjonalnie promowaniem rodzicielstwa zastępczego. Wymaga to jednak współpracy z jednostkami
samorządu lokalnego czy innymi instytucjami, które mogą przeznaczać na
takie działania środki finansowe. Organizacje mogą pozyskiwać środki finansowe na kilka sposobów (szczegóły m.in. na stronie: www.ngo.pl) lub można
się zwrócić do organizacji pozarządowych „infrastrukturalnych”, które zajmują się takim doradztwem. Jednak w tym obszarze, jak również w każdym
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innym najważniejsza jest współpraca między wszystkimi zainteresowanymi
stronami, takimi jak: powiatowe centra pomocy rodzinie / miejskie ośrodki
pomocy rodzinie, starostwa powiatowe, organizacje pozarządowe, rodziny
zastępcze. Warto tu również zwrócić uwagę na rodziny zaprzyjaźnione, które
pełnią funkcję wspierającą i działają na zasadach wolontariatu.

Czym jest rodzina zaprzyjaźniona i kto może pełnić
taką funkcję?
Rodzina zaprzyjaźniona jest obecnie formą wolontariatu, którą realizują osoby niespokrewnione, wspierając dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej (dawniej – domu dziecka). Stając się rodziną zaprzyjaźnioną,
decydujemy się na pomoc – w miarę swoich możliwości czasowych – w zaspokajaniu bieżących potrzeb dziecka, utrzymując z nim stały i regularny kontakt.
Aby móc odgrywać rolę rodziny zaprzyjaźnionej, należy spełniać poniższe
warunki:
a) być osobą dorosłą;
b) mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
c) korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych;
d) nie być pozbawionym praw rodzicielskich;
e) wywiązywać się z obowiązku utrzymania osób z najbliższej rodziny (alimentacja), jeśli stanowi tak prawo lub orzeczenie sądowe;
f) mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania;
g) posiadać zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem.

Jakie potrzeby dziecka zaspokaja rodzina zaprzyjaźniona?
Rodzina zaprzyjaźniona zaspokaja m.in. następujące potrzeby: emocjonalne, społeczne, intelektualne i moralne. Dzięki temu osoby pełniące funkcję
rodziny zaprzyjaźnionej stają się dla dziecka osobami znaczącymi, a w dziecku
wytwarza się poczucie bycia kimś ważnym dla tych osób. Istotny jest stały i regularny kontakt, spędzanie z dzieckiem czasu, wspólne rozmowy, odrabianie
lekcji, pomoc w rozwijaniu pasji, spacery, zapraszanie do domu czy wspólne
spędzanie świąt. Rodzina zaprzyjaźniona nie ponosi wobec dziecka żadnych
zobowiązań prawnych, jedynie odpowiedzialność moralną i opiekuńczą.

Co należy zrobić, by zostać rodziną zaprzyjaźnioną?
W Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej nie ma w tej kwestii jednoznacznych reguł i zasad kwalifi150

kacji. W celu uzyskania konkretnych informacji należy zgłosić się do placówki opiekuńczo-wychowawczej (dawniej – domu dziecka), która znajduje się
najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej, lub do organizatora
pieczy zastępczej. Oto przykładowe możliwości:
a) placówka opiekuńczo-wychowawcza – rozmowy z dyrektorem, psychologiem i pedagogiem w konkretnej placówce;
b) organizatorzy pieczy zastępczej / powiatowe centra pomocy rodzinie /
miejskie ośrodki pomocy społecznej / organizacje pozarządowe – udzielanie
informacji, indywidualne przeszkolenie kandydatów, rozmowy z psychologiem i pedagogiem, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (jeśli będzie
konieczne).
Wszystkie przedstawione możliwości prowadzą ostatecznie do zorganizowania spotkania z dzieckiem w placówce, a następnie do złożenia przez
kandydatów wniosku o urlopowanie dziecka do właściwego sądu rodzinnego.
W niektórych przypadkach decyzję o urlopowaniu dziecka do rodziny zaprzyjaźnionej może podjąć dyrektor placówki.
Definicja prawna rodziny zaprzyjaźnionej funkcjonowała w latach 2005–
2011 w rozporządzeniach określających sposób działania placówek opiekuńczych. Z uwagi jednak na wejście w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku nowej
ustawy o pieczy zastępczej rozporządzenia te utraciły moc. Obecnie wiele
domów dziecka nadal utrzymuje taką formę współpracy.

Promowanie rodzicielstwa zastępczego
Jedną z bardziej autentycznych czy wiarygodnych form promowania rodzicielstwa zastępczego są już istniejące rodziny zastępcze, które są świadec
twem, że można pomóc dzieciom w znalezieniu nowego domu i być szczęśliwą
rodziną. Na płaszczyźnie lokalnego społeczeństwa taka rodzina zastępcza
może pokazać, że niczym nie różni się od rodziny mieszkającej w sąsiedztwie.
Uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach lokalnych, takich jak: kiermasze
i akademie szkolne, pikniki, dożynki gminne, uroczystości kościelne oraz
zaangażowanie w życie lokalnej parafii lub ogólnej społeczności, jest okazją
do poznawania się i nawiązywania bezpośrednich relacji z potencjalnymi kandydatami na rodzinę zastępczą. Najczęściej poruszane są następujące tematy:
jak wygląda życie codzienne, z jakimi problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi oraz edukacyjnymi musimy się liczyć, jakie powinniśmy spełniać warunki mieszkalne i zdrowotne, aby zostać kandydatem na rodzica zastępczego.
Kolejną formą promowania rodzicielstwa zastępczego są stowarzyszenia zrzeszające rodziców zastępczych oraz inne organizacje pozarządowe
(np.  fundacje), które promują rodzicielstwo na płaszczyźnie lokalnej i powiatowej, organizując szereg działań: otwartych imprez sportowych, kultu		
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ralnych, integracyjnych, na których m.in. mogą być przekazywane informacje
lub rozdawane broszurki promujące rodzicielstwo zastępcze. Jednak najlepszą i najbardziej wymowną formą promocji jest zaangażowanie i czynny
udział całych rodzin zastępczych wraz z dziećmi. Dobrą formą reklamy jest
również uczestnictwo członków stowarzyszenia w lokalnych audycjach radiowych i telewizyjnych oraz stały kontakt z lokalną prasą. Dobrą praktyką
są też krótkie wyjazdy weekendowe całych rodzin, na które zapraszani są
sympatycy rodzicielstwa zastępczego, stanowiący potencjalnych kandydatów
na rodziców zastępczych.
Dużą szansą na owocną kampanię informacyjną mogą być także regionalne
bądź ogólnopolskie konferencje, przybliżające tematykę rodzicielstwa, podnoszące świadomość społeczną i rozszerzające ideę rodzicielstwa zastępczego.

Ogólnopolska kampania społeczno-informacyjna
Zwrócenie uwagi na rodzicielstwo zastępcze i dotarcie z przekazem do
masowego odbiorcy są niezwykle trudne, szczególnie w dobie tysięcy informacji i newsów, które nasze mózgi przetwarzają każdego dnia. Od wielu lat
instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące
się tematyką rodzicielstwa zastępczego głośno apelują o stworzenie globalnej
kampanii dotyczącej pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych.
Globalna kampania pomogłaby utrwalić dobry wizerunek rodzicielstwa zastępczego, zwracając uwagę na to, jak jest ono potrzebne i ważne w trosce
o dobro dzieci, które mają „gorszy start” w życiu.
Ważnym elementem promocyjnym są również lokalne działania, takie jak:
a) wywiady z rodzinami zastępczymi w lokalnej prasie, radiu, telewizji;
b) plakaty w miejscach publicznych, autobusach, instytucjach, szkołach,
uczelniach;
c) broszury, zakładki do książki – gadżety, na których może być umieszczona informacja, hasło;
d) promowanie rodzicielstwa zastępczego przez pracowników powiatowych
centrów pomocy rodzinie, np. na zebraniach z rodzicami w szkole, poprzez
parafie, domy kultury itp.
Niestety obecnie instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego pozostają w impasie,
bo pomimo tylu działań w skali roku pozyskuje się od dwóch do około pięciu
kandydatów na rodziców zastępczych. Niestety rodzicielstwu zastępczemu
grozi zapaść i aby temu zapobiec, potrzebne są nowe rozwiązania systemowe,
prawne i organizacyjne oraz znacznie większe świadczenia na rzecz wsparcia
i pomocy dla rodziców zastępczych.
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Rozdział 12

Wykorzystanie wizerunku znanych osób
w promocji rodzicielstwa zastępczego
Małgorzata Sawicka
Fundacja „Przystanek Rodzina”

Promocja to ogół działań mających na celu rozpowszechnienie i spopularyzowanie danego produktu lub idei. W przypadku idei dotyczących
różnych problemów społecznych częściej mówimy o kampanii społecznej,
czyli o działaniach prowadzących do pogłębienia wiedzy na temat danego
zjawiska, zmiany sposobu myślenia i zachowania społeczeństwa. Głównym
celem kampanii społecznej jest uzyskanie rozwiązania danego problemu
społecznego.
Odpowiednia promocja odgrywa niezwykle ważną rolę w przypadku omawianej przez nas kwestii rodzicielstwa zastępczego. Naszym głównym celem
jest pozyskiwanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych oraz umieszczenie wszystkich potrzebujących dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej zamiast
w instytucjonalnej. Aby dokonać tak wielkich zmian, potrzebne jest poparcie
ze strony społeczeństwa, a aby je uzyskać, konieczne jest budowanie świadomości dotyczącej rodzicielstwa zastępczego. Na podstawie przeprowadzanych
badań, własnych obserwacji oraz różnych publikacji wiemy, że większość Polaków ma bardzo niewielką wiedzę o rodzinnej pieczy zastępczej. Podstawowe
pojęcia są dla nich całkiem obce lub błędnie interpretowane, a sam obraz
rodziny zastępczej jest mocno skrzywiony. W tej sytuacji realizowanie głównych celów, tj. pozyskiwanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych,
jest bardzo utrudnione.
Obecnie dużym problemem jest negatywny obraz rodziny zastępczej
w oczach społeczeństwa. Powodem negatywnych opinii jest przede wszystkim brak wiedzy i niezrozumienie definicji rodziny zastępczej. Nieznane
są założenia rodzinnej pieczy zastępczej oraz różnice pomiędzy rodziną
zastępczą a rodziną adopcyjną. Pojęcia te są notorycznie mylone i błędnie
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używane, również w mediach. W konsekwencji powoduje to utrwalanie się
błędnych informacji w szerszym odbiorze. Pierwszym zadaniem promocji
rodzicielstwa zastępczego jest więc przekazanie prostej i zrozumiałej definicji rodziny zastępczej oraz zapoznanie społeczeństwa z jej głównymi
założeniami, a także uświadomienie różnic pomiędzy rodziną zastępczą
a rodziną adopcyjną.
Samo zrozumienie, czym jest rodzina zastępcza, może nie być wystarczające. Promując temat rodzicielstwa zastępczego, należy kłaść nacisk na to,
dlaczego rodzina zastępcza jest tak istotna dla prawidłowego rozwoju dziec
ka. Należy zwrócić uwagę na korzyści, jakie zyskuje dziecko, przebywając
w rodzinie zastępczej, takie jak np.: szybki rozwój, nauka samodzielności
i odpowiedzialności za własne życie, nauka podejmowania samodzielnych decyzji, nauka radzenia sobie z emocjami i komunikowaniem własnych potrzeb,
budowania więzi czy też rozwiązywania konfliktów. Ważne jest udzielenie wyraźnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego rodzina zastępcza jest korzystniejsza
dla dziecka niż dom dziecka.
Ostatnim zadaniem promocji rodzicielstwa zastępczego powinno być obalenie krzywdzących mitów, które powstały przez powielanie nieprawdziwych
informacji, nieznajomość faktów i ich błędną interpretację. Jednym z głównych mitów, który często jest przywoływany przez społeczeństwo, pozostaje
stwierdzenie, że rodziny zastępcze bogacą się na dzieciach przyjętych pod
swój dach. To jedno z głównych przeświadczeń, które powoduje negatywną
opinię na temat rodzicielstwa zastępczego. Przy okazji promocji warto byłoby
zapoznać społeczeństwo z faktami dotyczącymi wynagrodzenia rodzin zastępczych, aby uniknąć fałszywych domysłów.
Aby kampania społeczna była efektywna i przyniosła zamierzone cele, stosuje się w niej różne sprawdzone narzędzia i techniki marketingowe. Narzędziem marketingowym chętnie wykorzystywanym przy promocji i w kampaniach społecznych jest wykorzystanie wizerunku znanych osób. Zabieg ten
niesie ze sobą szereg zalet; przede wszystkim są to:
–– dobór odpowiedniej osoby sprawia, że przekazywane przez nią informacje i komunikaty są dla odbiorców bardziej wiarygodne;
–– łatwiej jest skupić uwagę odbiorców na komunikatach przekazywanych
przez celebrytę i skłonić go do konkretnych przemyśleń;
–– udział znanych osób w danej kampanii społecznej rodzi większe zainteresowanie ze strony mediów, a to z kolei sprzyja rozpowszechnianiu się
danej idei;
–– identyfikowanie znanej osoby z konkretnym przekazem utrwala ten
przekaz w pamięci odbiorców na dłużej oraz powoduje zaciekawienie danym
tematem.
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Oto przykłady wykorzystania wizerunku znanych osób przy promocji rodzicielstwa zastępczego:
a) seriale Rodzina zastępcza i Rodzina zastępcza plus emitowane w latach
1999–2004 i 2004–2009 – seriale familijne (w obsadzie takich gwiazd jak:
Maryla Rodowicz, Gabriela Kownacka, Piotr Fronczewski, Monika Mrozowska), opowiadające o perypetiach Anny i Jacka Kwiatkowskich stanowiących
rodzinę zastępczą dla trójki dzieci oraz mających dwoje dzieci biologicznych;
b) akcja Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce „Szukamy Mamy”, której
ambasadorkami były piosenkarka Natalia Kukulska i aktorka Anna Dereszowska, osierocone jako dzieci;
c) kampania „Podziel się domem”, w którą zaangażowała się Sylwia Gruchała, była florecistka i medalistka olimpijska;
d) kampania „W rodzinie cieplej”, której twarzą został Kortez, artysta muzyczny, oraz jego piękny utwór Dla Mamy, opowiadający o wielkiej tęsknocie
za domem i miłością rodziny; w teledysku Kortez gra utwór na cztery ręce
wraz z chłopcem z rodziny zastępczej;
e) Agata Młynarska, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która prywatnie jest rodziną zastępczą dla Sylwii, aktywnie promuje w mediach rodzicielstwo zastępcze;
f) kampania „Rodzina jest dla dzieci”, w której udział wziął Piotr Fronczewski, serialowy tata z Rodziny zastępczej;
g) książeczka Gabi. A właśnie, że jest pięknie autorstwa Magdaleny Różczki, znanej aktorki filmowej i teatralnej.
Można wskazać dodatkowe sposoby promowania rodzicielstwa zastępczego: kampanie społeczne, takie jak: „Mamy etaty dla mamy i taty”, „Mieć
rodzinę”, „Pozytywni wojownicy”. Ważną rolę mogą odgrywać ambasadorzy
– osoby znane z mediów, kultury czy po prostu lokalne autorytety, które będą
promować rodzicielstwo zastępcze. Nie mniej ważne są też przekazy medialne
czy wszelkie działania organizacji pozarządowych wspierających i promujących ten obszar.
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Rekomendacje i wnioski
Joanna i Gerard Wilczek, Marek Doleżałek
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”

Jak wynika z badań, doniesień, oficjalnych raportów, a także prowadzonych
obserwacji, w Polsce sukcesywnie przybywa rodzin, które nie są w stanie –
mimo wielokierunkowej pomocy – wychowywać własnych dzieci. W rodzinach
tych są one zaniedbywane w wielu sferach: edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i emocjonalnej. Tym samym tracą to, co jest najcenniejsze – miłość,
bliskość, ufność do drugiego człowieka. Kiedy dziecko nie może pozostać
w swojej rodzinie, ponieważ rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni
praw rodzicielskich, jest czasowo umieszczane w rodzinnych formach pieczy
zastępczej lub w placówkach instytucjonalnych. Umieszczenie w placówce
opiekuńczo-wychowawczej powinno być stosowane jako środek ostateczny,
po wyczerpaniu możliwości umieszczenia małoletnich w rodzinnej pieczy
zastępczej, która pokazuje dziecku prawdziwy dom; daje dużo ciepła, radości,
uśmiechu. Jest to model „Tata i Mama” lub „Ciocia i Wujek”, w którym dziec
ko przebywa z rodziną „24 godziny na dobę”, otrzymując wzorzec rodziny,
który będzie mogło powielać w okresie dorosłości. W instytucjonalnej pieczy
zastępczej dzieci funkcjonują w sztywnych ramach, rządząc się prawami częściej instytucjonalnymi aniżeli emocjonalnymi. Wymusza to funkcjonowanie
podopiecznych w ramach, których często nie akceptują. Wychowawcy zmieniają się co osiem godzin, jest ścisły regulamin i życie w zbiorowości. Nigdy,
mimo starań, placówka opiekuńczo-wychowawcza nie stanie się naturalnym
domem rodzinnym. Dziecko powinno przebywać w bezpiecznym, spokojnym,
pełnym miłości, naturalnym środowisku rodzinnym, które odgrywa kluczową
rolę w procesach biologicznych, emocjonalnych i społecznych.
Niestety w Polsce nie następuje znaczny przyrost liczby rodzin zastępczych.
Niepokój budzi mała liczba rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych
domów dziecka. Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego na ko		

157

niec 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 72,1 tys. dzieci pozbawionych
całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 55,4 tys. w pieczy
rodzinnej oraz 16,7 tys. w pieczy instytucjonalnej. W latach 2014–2018 liczba
podmiotów rodzinnych form pieczy zastępczej stale spada1, co niesie ze sobą
szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia i dobrostanu dzieci. W związku z tym we wszystkich powiatach w Polsce trwają intensywne poszukiwania
rodzin zastępczych oraz podejmowane są kampanie promocyjne, których
celem jest zachęcanie do ich tworzenia. Bycie rodzicem zastępczym to trudne,
ale jakże pożądane społecznie zadanie. Rodzice zastępczy w swoich domach
opiekują się dziećmi, które doznały traumatycznych przeżyć, negatywnych
emocji, krzywdy, straty, bólu psychicznego czy fizycznego. Rodzice zastępczy,
koncentrując się na potrzebach i problemach wychowywanych dzieci, sami
nie zawsze potrafią zadbać o siebie i poradzić sobie z trudnościami, które
dotyczą ich sfery życiowej i emocjonalnej. W tej sytuacji bardzo skuteczną
formą pomocy są grupy wsparcia tworzone lub współtworzone przez rodziców
zastępczych mających już doświadczenia i przemyślenia związane z pieczą
zastępczą. Grupy takie powstają i zyskują na popularności, gdyż ludzie chcą
przebywać razem i dzielić się swoim doświadczeniem z osobami, które mają
podobną do nich sytuację życiową. Grupa wsparcia uświadamia uczestnikom
własne potrzeby, pomaga lepiej radzić sobie z emocjami, pozwala inaczej
spojrzeć na przeżywane trudności.
Rodziny zastępcze w polskim systemie polityki rodzinnej otrzymują różnego rodzaju wsparcie: finansowe, psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz
merytoryczne, jednak grupa wsparcia – pojmowana jako wspólnota ludzi,
którzy zmagają się z podobnymi problemami i dzielą się cennym doświadczeniem – ma wyjątkowe znaczenie. Z takiej grupy czerpie się nową motywację
i siłę, aby skutecznie wychowywać skrzywdzone i poranione dzieci.
Rodzina zastępcza powinna w określonych sytuacjach zastąpić dziecku
rodzinę biologiczną (standardy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej).
Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie dobra psychicznego i fizycznego
dziecka, które jest stale naruszane czy zagrożone. Rodzice biologiczni często
są obarczeni różnego rodzaju problemami społecznymi, których wpływ na
dziecko jest destrukcyjny. Stąd podjęcie decyzji o konieczności umieszczenia
dziecka w pieczy zastępczej jest koniecznością. Decyzję taką podejmuje sąd
rodzinny. Każda sytuacja jest inna i delikatna, dlatego należy ją rozpatrywać
indywidualnie. Najistotniejsze jest dobro dziecka, należy więc zadbać przede
wszystkim o to, aby chronić dziecko i oszczędzić mu stresu w tym niezmiernie
trudnym procesie.
1
https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-rady-ministrow-o-realizacji-w-roku-2019-ustawy-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-dz-u-z-2020-r-poz-821.
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Ostatnio promowana jest nowa definicja rodziny zastępczej, w świetle której jest ona czasową czy niestałą formą opieki nad dzieckiem. Powstaje na
mocy orzeczenia sądu w momencie, kiedy rodzina biologiczna dziecka nie
jest w stanie się nim dłużej zajmować i wypełniać należycie swoich obowiązków rodzicielskich. Na rodziców zastępczych czekają głównie dzieci, których
rodzice biologiczni mają ograniczoną władzę rodzicielską.
Powyższa definicja podkreśla czasowość opieki nad dziećmi w rodzinach
zastępczych – czyli czynnik wykluczający podstawowy element wychowania
w rodzinie, którym jest stałość i niezbywalność opieki. W rzeczywistości jednak dzieci w rodzinach zastępczych przebywają wiele lat, w dużej części aż
do momentu usamodzielnienia się, dorosłości. Dzieje się tak m.in. z powodu
opieszałości w działaniu sądów, które nie regulują sytuacji prawnej dziecka,
dając ciągle szansę poprawy dysfunkcyjnym rodzicom biologicznym. Nawet
gdy sytuacja prawna dziecka zostanie uregulowana i nie budzi wątpliwości,
to w wielu przypadkach niewiele się zmienia. Ośrodki adopcyjne w Polsce
nie mają rodziców adopcyjnych, którzy chcieliby przysposobić duże (powyżej
siódmego roku życia) dzieci albo są chętne przyjąć liczne rodzeństwo. Sytuacja jest szczególnie skomplikowana wśród dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, dla których trudno znaleźć rodziców adopcyjnych.
Czasowość opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych, którą dzisiaj tak
mocno się podkreśla, jest podstawowym czynnikiem ograniczającym rozwój
rodzicielstwa zastępczego. Nowe więzi powstające w rodzinach zastępczych są
silne, a ich utrata jest bolesnym doświadczeniem dla dzieci, które się w nich
wychowują. Dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej czasowość opieki
jest szczególnie szkodliwa – jak można „czasowo” przez 18 lat gdzieś przebywać? Co gorsza, dzieci często wracają do niezresocjalizowanych rodzin
biologicznych i są ponownie z nich odbierane. Trafiają do następnych rodzin
zastępczych. W tej sytuacji odpowiedzialność za życie i rozwój dziecka rodzice
zastępczy biorą na siebie, będąc z niej rozliczani.
Wobec powyżej sygnalizowanych trudności podstawowym celem prac obu
grup eksperckich było wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych
poprzez stworzenie modeli i strategii działania grup wsparcia. W dalszej kolejności chodziło o zaprezentowanie skutecznych form pozyskiwania rodzin
zastępczych oraz zarekomendowanie dobrych praktyk. Ustalono, zgodnie
z raportem Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku i danymi Głównego Urzędu
Statystycznego, że kluczowe znaczenie dla rozwoju rodzicielstwa zastępczego ma podmiotowe, autonomiczne i partnerskie traktowanie rodzin zastępczych. Najlepszą promocją rodzicielstwa zastępczego są szczęśliwe i dobrze
zaopiekowane rodziny. W obliczu olbrzymich trudności w pozyskaniu rodzin
zastępczych zarekomendowano rozwój zawodowych form rodzin zastępczych,
powrót do idei rodzin zaprzyjaźnionych w placówkach opiekuńczo-wycho		
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wawczych oraz jakościowe zmiany w szkoleniu rodzin adopcyjnych – tak
by były gotowe do funkcjonowania najpierw jako rodziny zastępcze, a po
uregulowaniu sytuacji prawnej dziecka stawały się rodzinami adopcyjnymi.
Pierwsza grupa ekspercka opracowała model zawiązywania grup wsparcia
wraz z przedstawieniem korzyści dla poszczególnych członków rodzin zastępczych. Natomiast założeniem grupy drugiej było zaradzenie zgłaszanej przez
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce pilnej potrzebie pozyskania rodzin zastępczych. Organizatorzy są zmuszani niezgodnie z prawem do
umieszczania dzieci poniżej 10. roku życia w formie instytucjonalnej; nadal
25% dzieci dorasta w placówkach. Zgłoszono następujące rekomendacje:
1. Budżet państwa powinien powrócić do finansowania rodzicielstwa zastępczego.
2. Osobie, która rezygnuje z pracy zarobkowej i zostaje zawodową rodziną
zastępczą lub rodzinnym domem dziecka, powinno się zagwarantować dochody co najmniej na takim poziomie, z jakiego rezygnowała, oraz zapewnić
stabilność (umowa o pracę).
3. Zawodowym rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka warto
byłoby pomóc poprzez wsparcie w uiszczaniu opłat stałych – także poniżej
4 dzieci.
4. Należy zapewnić większe wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla wszystkich członków rodziny zastępczej.
5. Należy zwiększyć liczbę osób do pomocy w wychowaniu dzieci i pracach
domowych.
Zasadnicze cele postawione przez oba zespoły eksperckie zostały zrealizowane i opisane. Zebrany materiał może stanowić podstawę do dalszych
diagnoz oraz analiz z zakresu podjętej w tej publikacji tematyki.

Zakończenie

Rodzicielstwo zastępcze – w poszukiwaniu modelu wsparcia i animowania współpracy środowiskowej to książka poświęcona ważnej, newralgicznej
i doniosłej problematyce, która odnosi się do wielu wątków, zależności i relacji. Mimo złożoności tematyki możliwe stało się odnalezienie sygnalizowanego
w tytule konstruktu teoretycznego. Wypracowany model grupy wsparcia stanowi usystematyzowane podejście, które znajdzie praktyczne zastosowanie.
Korzyści społeczne wynikające z istnienia, dostępności oraz prawidłowego
funkcjonowania takich grup mają charakter doraźny i długofalowy.
Rodzicielstwo zastępcze, chociaż nigdy nie zastąpi naturalnego, staje się
często jedyną szansą na prawidłowy rozwój dziecka oraz jego powrót do dobrego, godnego i bezpiecznego życia. Jest więc najlepszą formą opieki nad
dzieckiem porzuconym, osieroconym społecznie lub biologicznie. W związku
z tym wymaga instytucjonalnej oraz pozainstytucjonalnej sieci pomocowej.
Jednym z podtypów udzielania pierwszej pomocy rodzicom zastępczym jest
grupa wsparcia – powołana jako platforma wymiany doświadczeń wychowawczych, przemyśleń, opinii, emocji, które rodzą się w środowisku rodzinnym oraz powinny zostać omówione i przepracowane. Skutecznie udzielone
wsparcie pozwala eliminować trudności wychowawcze, uczy analizować postępowanie własne i pozostałych członków rodziny, docierać do istoty problemu – poprzez spojrzenie holistyczne, tworzyć alternatywne rozwiązania
lub plany pozytywnych inicjatyw i działań zaradczych. Grupy te umożliwiają
uczciwą i otwartą dyskusję na temat sytuacji wewnątrzrodzinnej – tym samym służą rozwojowi osobistemu i doskonaleniu kompetencji wychowawczo-edukacyjnych, sprzyjają lepszemu rozumieniu siebie i innych, radzeniu sobie
z lękiem i obawami, jakie mogą pojawić się w procesie podejmowania decyzji
o podjęciu roli rodzica zastępczego. Warto podkreślić, że dobrze zorganizowana grupa wsparcia jest niezbędna, by zapewnić trwały sukces w zakładaniu
kolejnych rodzin zastępczych, ich wzmacnianiu i promowaniu w skali regionalnej i krajowej.
Rodzina zastępcza nie tylko staje wobec wielu wyzwań związanych z dostatecznym spełnieniem głównych funkcji rodziny naturalnej, lecz także mierzy
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się z dodatkowymi problemami wychowawczymi, których źródłem są: przeszłość dziecka, jego trudności adaptacyjne, cierpienie psychosomatyczne,
niezrozumienie. W obliczu tych problemów widać wyraźne braki w infrastrukturze psychologicznej, która byłaby ukierunkowana na ścisłą współpracę
pomiędzy rodzicem oczekującym konkretnej pomocy a podmiotami, które
tę pomoc oferują. W konfrontacji z wyzwaniami, jakie musi podjąć rodzic
zastępczy, warto się zastanowić, jak powinny być organizowane agendy wspierające; jakie modele ich powoływania i funkcjonowania są najbardziej skuteczne w eliminowaniu kryzysów wewnątrzrodzinnych; jak podnieść jakość
życia rodzinnego, zwłaszcza wskaźnik satysfakcji i szczęścia wśród rodziców,
a przede wszystkim u ich dzieci.
Prawidłowo działająca grupa wsparcia ułatwia takie kształtowanie relacji
w rodzinie zastępczej, by proces socjalizacyjny tam prowadzony niewiele
różnił się od tego, który toczy się w rodzinie naturalnej. Aby osiągnąć ten
cel, konieczne jest instytucjonalne wzmocnienie tych grup za pośrednictwem
instytucji władzy państwowej i samorządowej, która powoła stosowne instytucje pomocowe oraz nada im uprawnienia do udzielania profesjonalnego
wsparcia. Konieczne wydaje się też zaangażowanie sektora pozarządowego
oraz organizacji biznesowych w tworzenie ośrodków badań i analiz nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych w Polsce, diagnozowaniem trudności, jakie
pojawiają się lub mogą się pojawić podczas spełniania roli rodzica zastępczego. Niezbędni są mentorzy, którzy wskażą, jak uchronić się przed ewentualnym kryzysem albo jak sobie z nim poradzić.
Autorzy rozdziałów składających się na niniejszą książkę nie mają wątpliwości, że skupienie uwagi na rodzinach zastępczych oraz odpowiedzialna
troska o ich dobrostan i dobrobyt służą tworzeniu udanej przyszłości dla
następnych pokoleń, budowaniu lepszego świata.
Patrycja Kaszubska-Dziergas,
Justyna Tomczyk
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Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” –
10-lecie działalności

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w 2020 roku obchodzi 10-lecie swojej działalności. Historia powstania naszego Stowarzyszenia
sięga 2010 roku. Powstało ono z inicjatywy osób, którym los i przyszłość dzieci
pozbawionych trwale lub czasowo możliwości wychowywania się w rodzinie
biologicznej nie są obojętne. Warto podkreślić, że kilka lat przed formalnym
powstaniem Stowarzyszenia dzięki pracy wolontariackiej corocznie organizowaliśmy dla rodziców zastępczych oraz ich dzieci wypoczynek letni i zimowy
oraz festyn rodzinny. Z dnia na dzień staliśmy się dla nich nauczycielami
muzyki, plastyki, tańca oraz instruktorami narciarskimi.
Siedziba naszego Stowarzyszenia znajduje się przy ul. Dmowskiego 3b/5
w Kędzierzynie-Koźlu. Głównym pomysłodawcą powstania Stowarzyszenia
był Gerard Wilczek, który do dnia dzisiejszego pełni funkcję prezesa. W skład
Zarządu Stowarzyszenia wchodzą także następujące osoby: wiceprezes –
Piotr Orian, sekretarz – Alicja Mykitka, skarbnik – Jolanta Doleżałek1. Stowarzyszenie skupia członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych2.
„Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele Stowarzyszenia i daje gwarancję realizacji jego założeń. Członkiem
wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która pisemnie zadeklaruje na jego rzecz pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną. Natomiast członkiem honorowym
może zostać osoba fizyczna, która poprzez swoją wybitną działalność nawiązuje do idei bliskich celom Stowarzyszenia lub też wniosła szczególne zasługi
w jego rozwój”3.
1
Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”, http://www.stowarzyszeniedobrarodzina.pl/html/kontakt.html (15.08.2020).
2
Statut Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”, http://www.stowarzyszeniedobrarodzina.pl/html/statut.html (15.08.2020).
3
Tamże.
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Do celów naszego Stowarzyszenia należą:
a) „wszechstronne wspieranie rodzin, dzieci i dorosłych;
b) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego;
c) promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród rodzin;
d) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego,
oświatowego, sportowego, kulturalnego i ekologicznego rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych;
e) kultywowanie tradycji rodzinnych, chrześcijańskich i narodowych”4.
Powyższe cele realizowane są poprzez następujące działania:
a) „pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie
szans tych rodzin i osób;
b) ochrona i promowanie praw dziecka, w szczególności prawa dziecka do
rodziny;
c) promowanie rodzicielstwa zastępczego – wspieranie tych, którzy podjęli
decyzję bycia rodzicem zastępczym;
d) tworzenie programu na rzecz pozyskiwania rodzin zastępczych;
e) pomoc społeczna i charytatywna;
f) prowadzenie grupy wsparcia;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) pomoc młodzieży usamodzielniającej się;
i) reprezentowanie i obrona interesów rodzin wobec organów administracji
państwowej, samorządowej oraz innych instytucji;
j) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
k) organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych, festynów;
l) organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i porad specjalistycznych;
m) organizowanie wypoczynku dla dzieci i rodzin;
n) tworzenie i prowadzenie świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz ośrodków działających na rzecz rodzin i dzieci;
o) organizacja rodzinnej pieczy zastępczej;
p) pomoc i wspieranie osób niepełnosprawnych;
q) nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o osobnym profilu działania;
r) udział i organizacja spotkań tematycznych i konferencji na szczeblu
lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
s) tworzenie własnych publikacji w prasie, radiu i telewizji;
t) ochrona dziedzictwa kulturowego i kształtowanie umiejętności artys
tycznych;
4
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u) ochrona środowiska naturalnego;
v) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
w) ochrona dóbr kultury, tradycji i sztuki;
x) dbanie o bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym;
y) promocja i organizacja wolontariatu;
z) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
ż) tworzenie partnerstwa z innymi podmiotami”5.
Na początku swojej działalności Stowarzyszenie przeszło kilkumiesięczne szkolenie zorganizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych. W 2012 roku efektem współpracy z pracownikami powiatowych centrów pomocy rodzinie, przedstawicielami ośrodków adopcyjnych,
organizacji pozarządowych wspierających i zrzeszających rodziny zastępcze
wypracowaliśmy standardy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Nasze
Stowarzyszenie było głosem rodzin zastępczych wychowujących dzieci. Wypracowane standardy uwzględniały nasze postulaty i nasz punkt widzenia.
Dotyczyły one następujących obszarów:
a) „standard budowania relacji między rodziną zastępczą a organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej;
b) standard budowania relacji między organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej a organizacjami pozarządowymi;
c) standard monitoringu i kontroli;
d) standard budowania relacji pomiędzy rodziną zastępczą a rodziną biologiczną;
e) standard kompetencji rodzin zastępczych i organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej;
f) standard procedury przekazania dziecka do rodziny zastępczej”6.
W ten sposób staliśmy się organizacją reprezentującą rodziny zastępcze
zapraszaną przez Rzecznika Praw Dziecka do pierwszych nowelizacji Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej7 oraz do konsultacji nt.
funkcjonowania ośrodków adopcyjnych w Polsce. Lokalnie uczestniczyliśmy
w opiniowaniu projektów uchwał prawa miejscowego. Dzięki naszym staraniom powstała korzystna dla rozwoju rodzicielstwa zastępczego uchwała Rady
Powiatu w Kędzierzynie-Koźlu, a także Trzyletnie Programy Rozwoju Pieczy
Zastępczej. Współtworzyliśmy Strategię Rozwiązywania Problemów SpołeczTamże.
Zob. http://www.stowarzyszeniedobrarodzina.pl/html/aktualnosci.html.
7
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz.U. 2011,
nr 149, poz. 887 z późn. zm.].
5
6
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nych, Strategię Rozwoju Powiatu, Strategię Rozwoju Oświaty w Powiecie.
Obecnie bierzemy udział w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa
Opolskiego. Wielkim dla nas zaszczytem było uczestnictwo na zaproszenie
w prezydenckiej debacie w 2013 roku pt. „Ważne sprawy polskich rodzin”.
Podjęliśmy działania w sprawie rodzin zastępczych, rodzin wielodzietnych,
„karty 3+”, za co otrzymaliśmy pisemne podziękowanie Marszałka Województwa Opolskiego.
W 2013 roku Stowarzyszenie bardziej zaangażowało się w działalność ogólnopolskiej organizacji – Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej8. Działaliśmy w komisjach związanych ze standardami, nowelizacją ustawy i promowaniem I Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego. Współpraca z Koalicją dała
możliwość skorzystania z bardzo wartościowych szkoleń z zakresu traumy
dziecięcej (budowanie kompetencji opiekunów dzieci dotkniętych traumą),
zaburzeń przywiązania, spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych
(FASD), a także możliwości terapeutycznych programu TBRI – Interwencja
Relacyjna Oparta na Zaufaniu. Troje członków Stowarzyszenia uzyskało kwalifikacje trenerskie w tym zakresie.
W 2015 roku nasze Stowarzyszenie brało udział w projekcie realizowanym
przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pt. „Dobre działanie to
w sedno wnikanie”. Projekt stanowi kontrolę obywatelską nad działalnością organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Między innymi opiniowaliśmy
Trzyletnie Programy Rozwoju Pieczy Zastępczej z różnych powiatów. Wyniki
projektu znajdują się na stronie internetowej Koalicji.
Od samego początku istnienia Stowarzyszenia organizowaliśmy wiele imprez sportowych. Początkiem tej działalności była organizowana w 2003 roku
przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” sztafeta do
Rzymu z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, w której uczestniczyli
późniejszy prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra
Rodzina”. To był impuls do tego rodzaju działalności. Byliśmy inicjatorami
i współorganizatorami trzech pierwszych edycji „Biegu koziołków” w Kędzierzynie-Koźlu. Obecnie jesteśmy organizatorami minimaratonu pamięci Jana
Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu, wskrzesiliśmy Maraton Odrzański oraz organizujemy imprezy kolarskie. Współorganizujemy akcję „Polska biega” i Bieg
Noworoczny na Górze św. Anny. Imprezom towarzyszą zawsze biegi dziecięce
pod nazwą „Mały, większy i największy – zostań maratończykiem”. Dzięki naszej działalności sportowej ujawniło się kilka młodych talentów osiągających
już bardzo dobre wyniki. Dla nich organizowane są treningi lekkoatletyczne
i kolarskie. Stowarzyszenie nasze było także inicjatorem marszu w obronie
8
Zob. ważniejsze ogólnopolskie instytucje państwowe i organizacje pozarządowe działające na
rzecz rodzin zastępczych.
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życia i rodziny w Kędzierzynie-Koźlu oraz Orszaku Trzech Króli. Organizowaliśmy „Pielgrzymkę artystów” na Górze św. Anny. Współorganizujemy
z parafią św. Eugeniusza de Mazenod festyn rodzinny dla miasta, który jest
jednocześnie ogólnopolskim świętem – Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.
Promujemy wśród członków Stowarzyszenia piesze pielgrzymki na Jasną
Górę oraz w nich uczestniczymy.
22 czerwca 2016 roku na IV Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie Nagrodę Prezydenta RP – Srebrny Krzyż Zasługi za pracę rodzica
zastępczego otrzymali: Joanna Wilczek, Gerard Wilczek, Anna Orian i Piotr
Orian. 8 czerwca 2017 roku na V Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego nagrodę ministerialną za wzorcowe prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej otrzymały: powiat kędzierzyńsko-kozielski reprezentowany przez panią
Starostę Małgorzatę Tudaj i powiat krapkowicki reprezentowany przez pana
Starostę Macieja Sonika. Do nagrody nominowało Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”. 7 grudnia 2017 roku nagrodę „Społecznik Roku”,
przyznawaną przez Marszałka Województwa Opolskiego, otrzymał wiceprezes Stowarzyszenia Piotr Orian. W 2019 roku nagrodę „Primus in Agendo”,
przyznawaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymali
państwo Joanna i Gerard Wilczek.
Zorganizowaliśmy trzy konferencje naukowe pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego, Starosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz Koalicji
na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej: pierwszą w 2017 roku pn. „Dzieci wychowują się w rodzinach”; drugą w 2018 roku pn. „Uwarunkowania rozwoju
rodzinnej pieczy zastępczej”; trzecią w 2019 roku pn. „Partnerstwo na rzecz
rodzicielstwa zastępczego”. Obecnie realizujemy projekt sfinansowany przez
Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 pn. „Partnerstwo na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim”, którego efekty prezentujemy w niniejszej
książce.
W lipcu 2020 roku przy Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” powstał „Magazyn Dobroci”. Jego celem jest m.in. zbieranie i nieodpłatne
przekazywanie dóbr (książki, zabawki, ubrania itp.) potrzebującym rodzinom
zastępczym. Nawiązano także współpracę z wolontariuszami ze szkół średnich
z Kędzierzyna-Koźla oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będą oni pomagać
dzieciom z rodzin zastępczych w nauce oraz w organizowaniu czasu wolnego.
Powstaje Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. Jest ono elementem
realizowanego projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rodzicielstwa zastępczego
w województwie opolskim”.
Na naszą działalność pozyskujemy środki z: powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, Fundacji Świętego Mikołaja,
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Fundacji Ernst & Young, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wspierają nas
firmy: Gaz-system SA, Grupa Azoty ZAK, Brenntag Kędzierzyn-Koźle.
Nasze Stowarzyszenie podejmuje szereg różnorodnych działań zmierzających do zintegrowania oraz wzmocnienia środowisk zajmujących się w sposób bezpośredni i pośredni pieczą zastępczą. Wszystko to dzięki dużemu
zaangażowaniu i umiejętności współpracy naszych członków z władzami różnych instytucji. Z tego miejsca pragniemy podziękować naszym darczyńcom
i naszym przyjaciołom, którzy są z nami i nas wspierają od 10 lat. Dzięki ich
pomocy możemy więcej działać na rzecz wspierania rodzicielstwa zastępczego
i pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych.
Na zakończenie zapraszamy wszystkich do naszej galerii. Niech każdy z nas
powróci do utrwalonych na zdjęciach historycznych chwil z owych 10 lat.
Przedstawiają one organizowane corocznie przez nasze Stowarzyszenie: wypoczynek zimowy i letni dla rodzin zastępczych, festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, spotkanie kolędowo-opłatkowe, imprezy sportowe,
konferencję nt. rodzicielstwa zastępczego i szkolenia zarówno dla rodzin zastępczych, jak i dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów oraz
innych osób zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego.
Joanna i Gerard Wilczek

Kronika z życia Stowarzyszenia

Piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – Dębowa 2011
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” na tle galerii prac dziecięcych pn. „Moja rodzina” –
piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – Dębowa 2011
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.
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Ferie zimowe – zajęcia plastyczne dla dzieci – Idylla 2012
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

Jesienny festyn rodzin zastępczych – Kędzierzyn-Koźle 2012
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.
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Powitanie wiosny – Kędzierzyn-Koźle 2013
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

Wycieczka do zoo – Opole 2013
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.
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Ferie zimowe „Dobrej Rodziny” w Koniakowie – 2014
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

Msza św. w Kaplicy Emaus domu rekolekcyjnego ruchu Światło-Życie podczas ferii zimowych „Wilczek Band”
w Koniakowie – 2014
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

174

Wspólne kolędowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi – 2015
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

Gala uroczystości nadania nagrody Prezydenta RP – Srebrnego Krzyża Zasługi. Wśród nagrodzonych – Joanna i Gerard
Wilczek oraz Anna i Piotr Orian. IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, Ministerstwo Rozwoju w Warszawie – 2016
Źródło: archiwum prywatne Adama Lecybila.
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Spotkanie opłatkowe w Jarnołtówku – 2016
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

Bieg karnawałowy pn. „Pielgrzym” na Górze św. Anny – 2017
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.
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Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Zespół Szkół w Komornie – 2017
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

Organizatorzy „Biegu rodzinnego z torbami” przy banerze promującym Maraton Odrzański „Reaktywacja” –
Kędzierzyn-Koźle 2018
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.
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Danuta Hryniewicz – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu podczas konferencji pn. „Uwarunkowania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” – Kędzierzyn-Koźle 2018
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

Finisz „Biegu rodzinnego z torbami” na 200 metrów podczas Biegowej Niedzieli w Kędzierzynie-Koźlu – 2019
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.
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Małgorzata Tudaj – Starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego podczas konferencji pn. „Partnerstwo na rzecz
rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim” – Kędzierzyn-Koźle 2019
Źródło: archiwum prywatne Adama Lecybila.

Nadanie Nagrody Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Primus in agendo”. Odbiera prezes Stowarzyszenia wraz małżonką – Opole 2019
Źródło: archiwum prywatne Adama Lecybila.
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„Rock and Roll” w Ośrodku Rekolekcyjnym „Idylla” w Wiśle – 2020
Źródło: archiwum prywatne Piotra Oriana.

Szkolenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i rodzin zastępczych w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim” – Prudnik 2020
Źródło: Archiwum Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
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Spotkanie grupy roboczej wypracowującej model pozyskiwania rodzin zastępczych w ramach projektu pn. „Partnerstwo
na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim”. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu – 2020
Źródło: archiwum prywatne Adama Lecybila.

Jesienny festyn w Domu Wczasów Dziecięcych „Karolinka” w Jarnołtówku – 2020
Źródło: archiwum prywatne Gerarda Wilczka.
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Wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodzin zastępczych w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rodzicielstwa
zastępczego w województwie opolskim” – Sulejów 2020
Źródło: archiwum prywatne Gerarda Wilczka.
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rodzin zastępczych

Fundacja Ernst & Young; https://www.ey.com/pl_pl/fundacja.
Fundacja Bądź Dobroczyńcą; http://www.dobroczynca.org/.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; https://fdds.pl/.
Fundacja Happy Kids; https://www.happykids.org.pl/blog/?v=9b7d173b068d.
Fundacja Orlen – Dar Serca; https://fundacja.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx.
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