
Rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym – 
Danuta Hryniewicz 
 

Nikt z nas nie przeżywa sam swojego życia, potrzebni są nami inni ludzie, a w przypadku 
dzieci są oni niezbędni. Dziecko bowiem nie potrafi samo zadbać o siebie czy kształtować 
siebie jako osoby. Potrzebuje do tego wielu osób, instytucji ale przede wszystkim rodziców i 
rodziny.   
 Współcześnie rodzinę określamy jako  system posiadający strukturę, w którym panują 
określone reguły, zasady, relacje . Cechy charakterystyczne dla tego systemu to; 
– dążenie do równowagi, 
-   nie stanowi on autonomicznego niezależnego systemu - jest częścią innych systemów, 
-  cechuje go zależność jego członków – wspólnie zaspokajają potrzeby uczuciowe, społeczne 
i duchowe. 
Rodzina jest głównym środowiskiem zaspakajania potrzeb swoich członków. Szczególnie 
ważne z perspektywy rozwoju i zdrowego funkcjonowania są;  
*  potrzeba więzi, przynależności i wspólnoty 
* potrzeba wyodrębnienia, oddzielenia się.  
 To są dwa podstawowe wymiary naszego funkcjonowania i przez całe życie pozostajemy w 
napięciu miedzy nimi – chcemy być blisko innych, w dobrych relacjach a równocześnie 
chcemy być autonomiczni, chcemy mieć decydujący wpływ na życie. Jak będziemy 
rozwiązywać ten konflikt zależy od jakości przywiązania ( przywiązanie rodzi się na bazie 
potrzeby dziecka -  potrzebuje ono rodziców aby przetrwać)   Więź z rodzicami powstaje w 
chwili narodzin dziecka i trwa całe życie – jest bazą dla wszystkich procesów rozwojowych w 
dzieciństwie i życiu dorosłym. Zdrowa, bezpieczna więź kształtuje się poprzez traktowaniem 
przez rodziców  potrzeb dziecka jako ważnych i adekwatnym reagowaniu na nie  
Więź wpływa na dalszy rozwój dziecka poprzez związek z rozwojem centralnego układu 
nerwowego, regulacją emocji, regulacją zachowania i rozwojem wewnętrznych umysłowych 
reprezentacji (obraz ludzi, świata w umyśle) 
Rola więzi;  

• dziecko tworzy mapę poznawczą siebie samego i świata, 
• dziecko uczy się rozpoznawać, wyrażać i zaspokajać swoje potrzeby, 
•  przygotowuje dziecko do związków z innymi ludźmi, 
• z perspektywy profilaktyki jest podstawowym czynnikiem chroniącym. 

Prowadzone długofalowe badania uprawniają do wniosku iż   ufna/bezpieczna więź z 
rodzicami wpływa na kompetencję społeczną dziecka zarówno bezpośrednio, jak i poprzez 
kompetencję w zakresie regulacji emocji. Ważnym jest więc podkreślenie co sprzyja 
rozwojowi ufnej więzi dziecka, czyli jaki powinien być rodzic?  Z perspektywy dziecka 
powinien o być;  
*  dostępny fizycznie i emocjonalnie, 
*   wrażliwy na komunikaty dziecka, 
*   powinien potrafić nadawać znaczenie zachowaniom dziecka ( w kategoriach stanów 
psychicznych) 
*   powinien dostrajać się  emocjonalnie do dziecka, 



*   powinien potrafić współregulować i „naprawiać” interakcje.  
 
Mądre wychowanie oparte jest na filarach w których nie wprost ukazana jest „recepta” na 
budowanie więzi. Filary te to;  
•   kontakt fizyczny 
•   skupiona na dziecku uwaga 
•   wyznaczanie granic 
•   przykład rodziców,  

a prawidłowa postawa rodzicielska zawiera w sobie akceptację dziecka, współdziałanie z nim, 
organizowanie pola do swobodnej (właściwej dla wieku) aktywności dziecka, zdrowe granice 
oraz szacunek dla praw dziecka i innych członków rodziny.  

Niestety nie wszystkie rodziny są dla dziecka bezpiecznym i sprzyjającym jego 
rozwojowi miejscem. Spotykamy rodziny, których zaburzenia  struktury i funkcji w 
znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają dzieciom zaspokojenie potrzeb i realizację 
zadań życiowych. W takich rodzinach dzieci  nie są wartością dlatego, że są – ich wartość w 
oczach rodziców zależy od stopnia realizacji powinności i obowiązków ustalonych przez 
nich. Rodzina nie spełnia więc podstawowych funkcji, jest rodziną dysfunkcyjną. 
Charakteryzuje ją;  
*   zatarcie granicy pomiędzy światem dorosłych  i dzieci, 
*   zamiana ról – dzieci przejmują  odpowiedzialność, chronią rodziców; 
 *   sztywne role odgrywane przez członków  rodziny, 
 *   zablokowanie komunikacji, 
 *   izolacja od świata zewnętrznego, 
 *   brak wsparcia i wzajemności. 
 Dzieci nie mają więc zapewnionej właściwej opieki, co sprzyja wysokiemu poziomowi 
hormonów stresu, a gdy są to dzieci małe to wpływa to nie tylko na zachowanie ale również 
na ma  negatywny wpływ na rozwój mózgu i ciała. A od rozwoju mózgu i jakości 
przywiązania zależy także sumienie. Konsekwencją  jest niski poziom/brak wartości 
prospołecznych i moralności, których prezentacją są agresywne, destrukcyjne i antyspołeczne 
zachowania dzieci. Takie właśnie dzieci, dzieci z traumatycznymi doświadczeniami trafiają 
do rodzin zastępczych.  
 
Rodzina zastępcza 
 Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całkowitą opiekę, zabezpiecza  warunki rozwoju 
i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia oraz poziomu rozwoju. Zadaniem rodziny 
zastępczej jest także budowanie zdrowej, bezpiecznej ( o ile jest to możliwe) więzi z 
dzieckiem. Zadania stojące przed rodziną zastępczą  ujęte są w przepisach prawnych,  można 
je jednak pogrupować i generalnie są to 3 główne grupy zadań;  
1.  Ochrona dzieci, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
 
2. Zaspokajanie potrzeb  dzieci;  
-  potrzeb rozwojowych (w ciągu 4 faz rozwojowych – do 12 roku życia dziecko ma osiągnąć 
kolejno : zaufanie do siebie i do świata, autonomię, inicjatywę, poczucie kompetencji),  



-  potrzeby budowania więzi z opiekunami, wzmocnienia więzi rodzinnych oraz  trwałych, 
pozytywnych związków z dorosłymi  i rówieśnikami. 
-  kompensowanie opóźnień 
 
 3.  Kształtowanie umiejętności społecznych. Cechą charakteryzującą rodziny zastępcze jest 
ich świadomość jak sposób i zakres  realizacji funkcji jakie rodzina winna wypełniać 
wpływają na życie dziecka. Wypełnia  wiec ona wszystkie  obowiązki rodzicielskie nie mając 
jednak  pełni rodzicielskich praw. 
 Rodzina zastępcza jest trudną formą opieki zarówno dla dziecka jak i dla rodziców 
zastępczych. Trudność ta wynika min z;  

• tymczasowości rodziny zastępczej ; dzieci potrzebują stabilizacji a dostają 
tymczasowość  zastępstwo 

• dzieci potrzebują bezpieczeństwa a często nikt nie pyta ich czy chcą spotykać się z 
rodzicami, którzy je krzywdzili 

Dorośli/rodzice zastępczy także muszą skonfrontować się z tymczasowością – ich rolą jest 
pomaganie, dziecko w każdej chwili (po spełnieniu odpowiednich warunków przez rodziców 
biologicznych) może od nich odejść. To bardzo trudna psychologicznie sytuacja potrafić 
wykształcić w sobie i zaakceptować postawę „jestem opiekunem, który tymczasowo pełni 
funkcje rodzicielską” i pełnić ją z pełnym oddaniem i miłością do powierzonego jego opiece 
dziecka.  
 Tymczasowość bardzo utrudnia budowanie i podtrzymywanie więzi w rodzinie zastępczej. 
Rodzice zastępczy muszą zmierzyć się z konsekwencjami zerwanych więzi ( brak ciągłości), 
z pozabezpiecznymi typami przywiązania i będącymi ich obrazem zachowaniami. 
    Pomimo tych wyzwań i trudności rodziny zastępcze są najlepszym środowiskiem 
wychowawczym dla dzieci opuszczonych, zaniedbanych, straumatyzowanych, dają one 
bowiem dziecku  szansę na nawiązanie indywidualnej zdrowej więzi z  dorosłym a w efekcie 
na   optymalny rozwój psychiczny, społeczny i fizyczny.                                
 Rodzina zastępcza buduje/odbudowuje niezbędne do życia korzenie (  realizuje  elementarne 
potrzeby fizjologiczne, potrzeby związane z bliskością , poczuciem bezpieczeństwa, 
respektem, ochroną i stabilnością fizjologiczną , emocjonalną i społeczną);  
i wyposaża dziecko w skrzydła czyli potrzeby  dotyczące samodzielności, rozwoju tożsamości 
i  autonomii. 
    Pomimo tymczasowości z założenia rodzina zastępcza winna zyskać sprzymierzeńców w 
zapewnieniu dziecku ciągłości wychowania i dbałości o pozytywny obiekt identyfikacji 
(takim obiektem są rodzice zastępczy). Podkreślam to szczególnie, gdyż tendencje do 
reintegracji rodziny (nie jestem jej przeciwniczką) „gubią” gdzieś po drodze prawa dziecka. 
Dążenie do reintegracji rodziny nie zawsze opiera się na rzeczywistych zmianach w 
funkcjonowaniu rodziców biologicznych. Zmiany te wymagają z ich strony ogromnego 
wysiłku jeśli przyjrzymy się charakterystyce rodziców nadużywających środków 
zmieniających świadomość i zaniedbujących dzieci – charakteryzuje ich; 
-  duża pasywność i b wrak energii, 
-  małe pragnienie zmiany funkcjonowania, 
-  nieumiejętność uczenia się na własnych błędach, 
-  mocne osadzenie w swoich sposobach myślenia i działania, 



-  oparte na lęku i gniewie zniekształcone postrzeganie rzeczywistości  
Często więc jedynymi osobami chroniącymi interesów dziecka są rodzice zastępczy a 
postrzegani są jak zawłaszczający dziecko.  Musimy pamiętać, że niepewność, częste zmiany 
to dla dziecka kontynuacja doświadczeń z rodziny dysfunkcyjnej – chaosu i zagubienia ( 
dziecko nie  wie na co może liczyć i nadal żyje wg zasad;   „ NIE UFAJ”,   „ NIE MÓW”,   „ 
NIE ODCZUWAJ ”) 
                   Krzywdzenie dzieci, to każde działanie lub bezczynność  jednostki, instytucji lub 
społeczeństwa jako całości   i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności,  który 
deprywuje prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca  ich  optymalny rozwój.    
                                                                                                       Gill D.G. 
I na zakończenie,  warunki i skuteczności wychowania 
-  Silna, bezpieczna więź z  z rodzicami/opiekunami 
-  Spójny system wartości u wszystkich dorosłych  z którymi się spotyka. 
-  Zintegrowany przekaz wartości w sferze wykonawczej i deklaratywnej / zgodność słów i 
zachowania rodziców/. 
-  Jasne granice i zrozumiałe konsekwencje za ich przekraczanie. 
-  Aktywność własna dzieci i młodzieży. 
-  Wspierająca rozwój grupa rówieśnicza. 
-  Doświadczanie wzmocnień prawidłowego systemu wartości. 
Szansę taka daje środowisko wychowawcze jakim jest rodzina zastępcza.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt „Dobre działanie to w sedno wnikanie” – Kontrola obywatelska 
nad działalnością Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej –   
Joanna Luberadzka- Gruca,  Edyta Wojtasińska 
 
 W wstąpieniu przedstawione zostaną częściowe dane z Raportu podsumowującego 
realizacje Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym w sposób 
kompleksowy i analityczny zostały przedstawione dane ilościowe i jakościowe. Raport jest 
częścią Projektu „Dobre działanie to w sedno wnikanie” realizowanego w ramach programu 
Obywatele dla Demokracji, finansowanego jest ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W jego wyniku powstał wzór Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, który ma ułatwić przygotowanie wystandaryzowanych 
Programów. Została przygotowana także publikacja prezentująca dobre praktyki w obszarze 
realizacji przez powiaty Ustawy. Projekt w sposób szczególny odnosił się do realizacji 
obowiązującego prawa w zakresie rozwoju rodzicielstwa zastępczego, gdyż Koalicja uważa, 
że wychowanie w rodzinie nie tylko lepiej przygotowuje dzieci do dorosłego życia, ale także 
pozytywnie wpływa na podniesienie aspiracji życiowych oraz zawodowych wychowanków 
i ich postawę obywatelską. 

Standardy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Alicja Gawinek,  
Jędrzej Michalak, Gerard Wilczek 

 Standard organizowania rodzinnej pieczy zastępczej powstał w lutym 2013 roku po 
kilku miesiącach prac. Zawiera szczegółowe zalecenia odnośnie działań w wybranych 
i uznanych za najważniejsze sześciu obszarach. 

• Standard budowania relacji pomiędzy rodziną zastępczą a Organizatorem Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej 

• Standard budowania relacji między Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
a organizacjami pozarządowymi 

• Standard monitoringu i kontroli w procesie organizowania pieczy zastępczej 

• Standard budowania relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną 
• Standard kompetencji rodzin zastępczych i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
• Standard procedury przekazania dziecka do rodziny zastępczej 

 Pomysł  na podjęcie tematyki pojawił się w szeregach sieci SPLOT.  Impulsem była 
współpraca szkoleniowa Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ze 
Stowarzyszeniem Rodzin Zstępczych DOBRA RODZINA. W 2012 roku w województwie 
śląskim i opolskim powołano grupy robocze składające się z przedstawicieli stowarzyszeń 
rodziców zastępczych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Ta „mieszanka” 
dała niesamowite rezultaty. Emocje, pomysły, problemy, dylematy, refleksje, zadania – 
wszystkie te elementy służyły temu , aby jak najlepiej współpracować i  stworzyć razem coś 
naprawdę dobrego. W tym kontekście standaryzacja oznaczała poszukiwania wysokiej jakości 
pracy, gwarancji bezpieczeństwa i zaufania. 



Moje rodzicielstwo zastępcze - list zbuntowanej 16 - latki do rodziców zastępczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


