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Wprowadzenie

We współczesnym świecie człowiek ma coraz większe domy, ale coraz 
mniejsze rodziny, ma więcej udogodnień, ale mniej czasu, powiększa to, 
co posiada, ale pomniejsza wartości, ma dużo jedzenia, ale mało wartości 
odżywczych. łatwiej człowiekowi pojechać na Księżyc, niż przejść na dru-
gą stronę ulicy i poznać sąsiadów. Są takie rodziny, które potrzebują dwóch 
pensji na swoje utrzymanie, ale stale wzrasta liczba rozwodów. Powstaje 
coraz więcej pięknych domów, ale też i więcej domów rozbitych. Otaczają-
ca rzeczywistość wymaga od ludzi coraz to nowych specjalistów od coraz 
drobniejszych dziedzin, ale brakuje „specjalistów” od życia. Taka rzeczy-
wistość stawia człowieka przed wyzwaniami, z którymi przychodzi zmagać 
się każdego dnia. Nie pozostaje to obojętne dla pracowników wszelkich 
zawodów pomagających, którzy często stają się tymi, którzy pomagają po-
konać trudności. 

Książka Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności 
podejmuje refleksję naukową nad rolą i wybranymi zadaniami pedagoga 
i pracownika socjalnego we współczesnym świecie. Mimo demokratyzacji 
stosunków społecznych, tendencji do równouprawnienia czy podwyższania 
jakości życia narastają problemy związane z zagrożeniami cywilizacyjny-
mi. Istnieje zatem zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry pomocowe 
i ich wzajemną, interdyscyplinarną współpracę. Pedagog jest osobą, na któ-
rą dziecko i jego rodzina trafia w zasadzie w sposób naturalny, podejmując 
naukę, styka się z placówką edukacyjną czy oświatową. Pracownik socjalny 
to osoba, którą spotyka człowiek wówczas, kiedy nie jest w stanie sobie 
sam poradzić z sytuacją życiową, w której się znalazł. Zarówno pedagog, 
jak i pracownik socjalny potrzebują wiedzieć o innych służbach pomoco-
wych, które są w stanie udzielić pomocy osobom, które spotykają w swo-
jej pracy. Trzeba, aby pedagog i pracownik socjalny dysponowali szeroką 
siecią współpracowników: terapeutów, psychologów, animatorów kultury, 
a przede wszystkim podjęli wzajemną współpracę pedagog – pracownik 
socjalny.
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Wyzwania, przed jakimi redaktorzy postawili w tym tomie pedagoga, 
to szkoła (w tym szkoła specjalna), zjawisko wielokulturowości, wychowa-
nie ekonomiczne, nieletnie rodzicielstwo, uzależnienia i przygotowanie do 
podstawowych ról społecznych. 

Pracownik socjalny został zmierzony z wyzwaniami, takimi jak: posze-
rzająca się część społeczeństwa – seniorzy, kryzys małżeński, kryzys wy-
chowawczy rodziców, eurosieroctwo, sieroctwo społeczne oraz nowa per-
spektywa wsparcia skuteczności działań pomocowych – asystent rodziny. 
Dla pracowników systemu opieki i pomocy społecznej swoiste wyzwanie 
stanowi nowe regulacje ustawodawcze w Ustawie o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej, która została uchwalona 9 czerwca 2011 roku.

Katarzyna Szewczuk w swoim artykule wskazuje na zmiany, jakie za-
szły w obowiązkach pracy pedagoga szkolnego wraz z rokiem szkolnym 
2011/2012, według których powinien on posiadać szereg dodatkowych 
kwalifikacji, aby wypełnić wszystkie zadania, które wchodzą w zakres jego 
obowiązków. Jej zdaniem, pedagog szkolny jest ogniwem, które funkcjonu-
je na styku uczniowie – rodzice – nauczyciele. Postuluje także potrzebę or-
ganizacji, która skupiałaby pedagogów szkolnych i pozwalała na wymianę 
doświadczeń i wzajemne wsparcie.

edyta Laurman-Jarząbek podejmuje tematykę rodziny z problemem 
uzależnień, szczególnie uzależnienia od alkoholu. Jej zdaniem, to właśnie 
rodzina decyduje o jakości doświadczeń dziecka. Zdarza się, że rodzice 
niewiele potrafią o swoim dziecku powiedzieć, gdyż współczesna rodzina 
jest często skażona „kryzysem” trwałości. Ukazując rolę pedagoga wobec 
rodziny z problemem uzależnień, autorka zauważa, że jeżeli rodzina nie-
domaga, to potrzeba, aby szkoła uzupełniła braki lub pomagała rodzinie 
zmniejszyć negatywne skutki.

Różne aspekty pracy pedagoga specjalnego przedstawia beata Wołosiuk. 
Jednym z zadań pedagoga specjalnego we współczesnym świecie jest prze-
łamywanie trudności mentalnych tkwiących w społeczeństwie odnośnie do 
osób niepełnosprawnych czy upośledzonych. Autorka akcentuje w swoim ar-
tykule dwie ważne dziedziny pracy pedagoga specjalnego: aksjologię i współ-
pracę z rodzicami dziecka podopiecznego. Istotne w pracy pedagoga specjal-
nego jest wpieranie rodziny niepełnosprawnego dziecka już od urodzenia.

Wychowanie do wielokulturowości otaczającego świata i kompetencje 
pedagogiczne w tym zakresie to tematyka artykułu Marioli Teresy Kozubek. 
Wielokulturowość jawi się jako stosunkowo nowe zjawisko, które wyzna-
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cza codzienność wielu ludzi. Zjawisko to jest procesem uwarunkowanym 
wydarzeniami politycznymi, społecznymi, kulturowymi. Rosnące procesy 
globalizacji stwarzają możliwości wzajemnego oddziaływania i przenikania 
się kultur i tradycji. W artykule wielokulturowość jest przedstawiona z per-
spektywy pedagogicznej i religijnej. Wskazane zostały także kompetencje 
potrzebne dla pedagoga w zakresie wychowania czy przygotowywania do 
życia w społeczeństwie wielokulturowym.

O odpowiedzialnym i dojrzałym wychowaniu do rozumienia warto-
ści pieniądza pisze Marek babik. Zwraca on uwagę, że za wprowadzenie 
dziecka w świat ekonomii i gospodarowania pieniędzmi dziecko uczy się 
w domu, w rodzinie. Wskazuje on, że pieniądze nie mogą być postrzegane 
tylko i wyłącznie jako zjawisko negatywne. Sygnalizuje, że rodzice powin-
ni być czujni, kiedy dają dziecku regularnie bądź okazjonalnie pieniądze. 
Przekazywanie dziecku pieniędzy nie może zastąpić wychowania dziecka 
i spędzania z nim czasu.

Poszerzające się zjawisko nieletniego rodzicielstwa jako wyzwanie dla 
pracowników służb pomocowych, ten temat został podjęty przez Małgo-
rzatę Czech i Jacka Golenia w swoim artykule. Szczególne wyzwanie wy-
chowawcze w tym temacie stanowią przyczyny nieletniego rodzicielstwa 
i możliwość zapobiegania im. Zwracają uwagę, że nieletnie rodzicielstwo to 
najczęściej samotne macierzyństwo, bez obecności ojca dziecka. Opisane 
zostały nie tylko skutki psychologiczne nieletniego rodzicielstwa, ale tak-
że konsekwencje zdrowotne związane z niedojrzałością organizmu młodej 
kobiety do ciąży.

Kształtowanie się męskości i kobiecości jako podstawowych ról spo-
łecznych omawia Anna Chmura. Podkreśla ona, że najlepszym miejscem 
na uczenie się ról społecznych jest rodzina. Szczególną uwagę na kształ-
towanie się kobiecości i męskości należy zwrócić w okresie dojrzewania, 
gdyż wtedy formują się konstytutywne zręby tożsamości człowieka. Wobec 
tego w przygotowaniu do małżeństwa niebagatelną rolę odgrywa praca nad 
sobą. Pomaga ona dostrzegać człowieka jako jeden byt psychofizycznodu-
chowy. Podstawą w przygotowaniu do pełnia roli kobiety i mężczyzny oraz 
w przygotowaniu do małżeństwa jest ukształtowanie właściwego rozumie-
nia pojęcia miłość, która jako akt woli koncentruje się na dobru drugiego 
człowieka.

Magdalena łuka przedstawia „nowy zawód”, który bardziej niż do tej po-
ry zaistnieje w polskim systemie pomocy i opieki od 1 stycznia 2012 roku –  
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asystent rodziny. Omawia to na podstawie nowej Ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej. Wskazuje na to, że wprowadzone przez 
ustawę rozwiązania mają przyczynić się do tego, aby możliwie najrzadziej 
zdarzały się sytuacje, że trzeba odebrać dziecko z rodziny i umieścić je 
w palcówce. Rodzinom, które nie będą potrafiły poradzić sobie z codzien-
nymi sytuacjami nie tylko wychowawczymi, ale i domowymi, pomagać ma 
właśnie asystent rodziny, który we współpracy z innymi instytucjami ma 
podejmować pracę z całą rodziną.

ewa Dybowska, Zofia Reyzz-Rubini, Katarzyna Wojtanowicz opisują 
różne propozycje pracy z rodzicami, którzy doświadczają kryzysu. W szcze-
gólny sposób przedstawiają kryzysy dotyczące wychowania dzieci i kryzy-
sy małżeńskie, które stają się swoistym znakiem czasu w XXI wieku, gdyż 
doprowadzają do coraz większej liczby rozwodów. Autorki przedstawiają 
metody i programy pracy z rodzicami, które – ich zdaniem – w sposób naj-
bardziej efektywny mogą stać się dobrymi krokami w stronę powrotu do 
stabilności i równowagi rodziny.

Problem sieroctwa dziecka podejmują w swoich tekstach Anna błasiak 
i bernadetta Sarnacka. Jest to sieroctwo rozpatrywane w różnych katego-
riach zarówno jako sieroctwo społeczne, ale i jako eurosierostwo, a także 
rzadko spotykana kategoria sieroctwo rodzinne dziecka. Ukazane zostały 
koszty w sferze emocjonalnej dziecka, które wychowuje się bez rodziców 
lub bez rodzica. Nie można bowiem niczym nadrobić strat spowodowa-
nych nieobecnością rodzica. Jeżeli jednak już dojdzie do sytuacji, że dziec-
ko staje się sierotą społeczną, to najlepszym dla niego rozwiązaniem jest 
umieszczenie go w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej, bo może to w du-
żym stopniu zrekompensować braki rodziny biologicznej.

Kwestię powiększającej się grupy osób starszych w społeczeństwie za-
uważają w swoich artykułach Norbert Pikuła, Joanna Kluczyńska i Andrzej 
Grudziński. Seniorzy to grupa społeczna która domaga się nie tylko za-
interesowania w związku z konkretnymi propozycjami praktycznymi, ale 
także staje się przedmiotem zainteresowania polityki społecznej, która jest 
w stanie zaproponować rozwiązanie systemowe wobec tak bardzo cennej 
części społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że osoby w podeszłym wie-
ku stanowią nie tylko znaczną część społeczeństwa, ale są także ogniwem 
rodziny i tam jest ich podstawowe środowisko życia. Wyzwanie dla służb 
pomocowych stanowi zainteresowanie się tą grupą ludzi i poszukiwanie 
rozwiązań praktycznych umożliwiających tym osobom bycie pełnopraw-
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nym członkiem społeczeństwa, bez względu na ich wiek. Stąd coraz więk-
sza potrzeba dziennych domów pomocy, uniwersytetów trzeciego wieku 
czy dobrze zorganizowanych domów pomocy społecznej.

Książka skierowana jest do osób, które w sposób profesjonalny lub w co-
dzienności życia zajmują się lub będą zajmować się pomaganiem ludziom 
w problemowych, trudnych czy wręcz kryzysowych sytuacjach. Odbiorca-
mi zatem mogą być studenci kierunków: pedagogika, psychologia, praca 
socjalna, politologia, socjologia, nauki o rodzinie, teologia. Skorzystają tak-
że pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni i wszyscy Ci, którzy nie 
chcą pozostać obojętni na ludzką krzywdę i godzenie w ludzką godność. 
Może czytelnicy znajdą w tej publikacji inspirację lub praktyczne rozwiąza-
nia do codziennej pracy czy dalszych poszukiwań.

Ewa Dybowska





Część I

Wyzwania pedagoga wobec współczesnej rodziny

Znaczenie środowiska rodzinnego dla funkcjonowania człowieka jest wielorakie 
i niepodważalne, ale prawdą jest też to, że jakość życia rodzinnego wymaga wielu 
starań i ogromnego wysiłku. Rodzina jest wspólnotą, stanowiącą naturalne i nie-
powtarzalne środowisko życia, które oddziałuje na osobę najwcześniej, najdłu-
żej, systematycznie i najintensywniej w najbardziej plastycznym okresie jej życia. 
Ponadto w tym środowisku powstają specyficzne więzi społeczne i emocjonalne 
praktycznie niemożliwe do odtworzenia w innych środowiskach. Prawidłowa ro-
dzina jest w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby człowieka,  niezbędne dla jego 
rozwoju i poczucia szczęścia, w niej uczy się on bliskich kontaktów i relacji z inny-
mi oraz wzorów społecznego postępowania i przeżywania, zdobywa także podsta-
wową wiedzę o świecie i o sobie, jak również rodzina stanowi pomoc w integracji 
seksualnej. Współcześnie, wobec nowych problemów wynikających z przemian 
ekonomicznych, społecznych i kulturowych rodzących niepewność i trwogę wielu, 
wyraźniej niż kiedykolwiek dostrzegana jest potrzeba troski o rodzinę, o to podsta-
wowe środowisko życia każdego człowieka. Jednym z obszarów, na którym może 
i powinno dokonywać się wsparcie rodziny i pomoc dla jej członków, to działal-
ność pedagogów. Przy czym doświadczenie życia codziennego wskazuje również 
na potrzebę współpracy pedagogów z innymi służbami pomocowymi.





Katarzyna Szewczuk
Akademia Ignatianum

Kraków

Praca pedagoga w środowisku szkolnym

Rodzina jest pierwszym i zarazem podstawowym środowiskiem opie-
kuńczo-wychowawczym dzieci. To w niej zaspokajane są fundamentalne 
dziecięce potrzeby związane najpierw z opieką, która umożliwia przeżycie, 
a następnie z wychowaniem, kształtowaniem postaw, zachowań i osobo-
wości młodego człowieka. Rodzina jest zatem szczególnym układem egzy-
stencjalnym, który chroni, zabezpiecza, a także optymalnie reguluje proces 
prawidłowego rozwoju dziecka. Przy obecnym stanie wiedzy nauk humani-
stycznych nie możemy mieć wątpliwości co do tego, że życie rodzinne jest 
pierwszą szkołą, w której uczymy się co czuć do samych siebie, a także jak 
inni będą reagować na nasze emocje. Na to nauczanie emocjonalne składa 
się nie tylko to, co rodzice mówią bezpośrednio do dziecka, ale także ich 
sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, własnymi emocjami oraz 
wzajemne okazywanie sobie uczuć przez męża i żonę1. Sposoby te, zacho-
wania rodziców, rozmowy, a przede wszystkim własny przykład bardzo 
często stają się wzorem dla dzieci. 

Oczywisty jest fakt, że rozwój dziecka będzie przebiegał odmiennie i jest 
uzależniony od wielu czynników: predyspozycji genetycznych, podejmo-
wanej przez dziecko własnej aktywności, środowiska życia oraz od jako-
ści procesu opieki, wychowania i kształcenia. W procesie tym biorą udział 
różni ludzie dorośli. Na samym początku są to głównie rodzice, szczególnie 
matka. Wraz z rozwojem dziecka i upływem czasu poszerza się krąg osób 
mających wpływ na jego postrzeganie świata. Osobami dzielącymi z rodzi-
cami proces opieki, wychowania, a także kształcenia stają się rówieśnicy 

1 Por. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997, s. 296.
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(koleżanki i koledzy), a także profesjonalni pedagodzy. Mając na uwadze 
dobro dziecka i jego harmonijny rozwój zarówno rodzice, jak i biorący 
udział w wychowaniu dzieci pedagodzy powinni stworzyć wspólny front 
oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych. Jeżeli natomiast rodzina nie 
radzi sobie lub nie wypełnia prawidłowo swoich funkcji kompetentne oso-
by powinny starać się zrekompensować ten brak. Obecnie coraz częściej 
można zaobserwować sytuacje, w których rodzice nie radzą sobie z przygo-
towaniem dzieci do życia we współczesnym społeczeństwie. Rośnie liczba 
zachowań agresywnych2, a rodzice skarżą się na trudne zachowania swoich 
dzieci, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Sytuacja ta implikuje zwięk-
szenie udziału szkoły w procesie wychowania dziecka, a w szczególności 
rozszerzenie zadań pedagogów szkolnych.

Rola i zadania pedagoga szkolnego

Pierwsi pedagodzy szkolni zostali zatrudnieni w roku szkolnym 
1973/1974. Pomimo iż ich funkcja wpisała się w życie szkoły już od ponad 
30 lat, to jednak w dalszym ciągu nie udało się właściwie „umiejscowić” pe-
dagoga w rzeczywistości edukacyjnej. W wielu szkołach obserwuje się brak 
etatów dla tej grupy zawodowej. Poza tym pedagog szkolny działa w swojej 
pracy w oparciu o kilka ustaw i rozporządzeń. Taka sytuacja powoduje brak 
precyzji w dokładnym określeniu jego obowiązków. Ponadto ilość i zakres 
zadań, które opisują wyżej wymienione dokumenty, mogą być trudne do 
udźwignięcia przez jedną osobę. W dalszym ciągu nie została precyzyjnie 
ustalona liczba godzin pracy tego pracownika. Każda szkoła ma swoją in-
dywidualną specyfikę pracy, a uczniowie do niej uczęszczający różnią się 
między sobą zakresem potrzeb, które należy zaspokoić w pierwszej kolej-
ności. Dlatego w jednej szkole pedagog szkolny będzie koncentrował swoją 
pracę na działaniach profilaktycznych, w innej na pomocy materialnej, a w 
kolejnej będzie łączył etat pedagoga z pracą nauczyciela.

Praktyka szkolna pokazuje, że pedagog jest bardzo często uwikłany 
w sprzeczne oczekiwania różnych społeczności szkolnych. Jest on pomo-
stem łączącym co najmniej trzy grupy: uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2 Por. b. Komorowska, Trudności wychowawcze: ciągłość i zmiana od nauczania począt-
kowego do gimnazjum, w: Uczeń we współczesnej szkole. Problemy reformy edukacji wcze-
snoszkolnej, red. Z. Ratajek, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2005, s. 205.
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A każda z tych społeczności chciałaby widzieć w nim swojego popleczni-
ka i sprzymierzeńca bez względu na okoliczności i występujące trudności  
wychowawcze3. Pracując w takich warunkach, pedagog może mieć proble-
my z zachowaniem obiektywizmu, a presja otoczenia obniża efektywność 
jego pracy.

W opiniach uczniów pedagog szkolny jest osobą, która niesie im pomoc 
w rozwiązywaniu problemów szkolnych oraz rodzinnych. Uczniowie widzą 
w nim swojego obrońcę, mediatora oraz powiernika. Oczekują oni pomocy 
pedagoga w przezwyciężaniu sytuacji konfliktowych na terenie szkoły i po-
za nią. Z kolei nauczyciele uważają, że praca pedagoga szkolnego powinna 
koncentrować się na przeciwdziałaniu wszelkim występującym w szkole 
patologiom, służeniu fachową radą i pomocą, a także wyręczaniu ich w sy-
tuacjach trudnych. Natomiast rodzice postulują, aby pedagog zapewniał 
bezpieczeństwo dzieciom w szkole, udzielał im porad i pomocy (w formie 
pogadanek i rozmów osobistych), pośredniczył w nawiązywaniu pozytyw-
nych kontaktów uczniów z nauczycielami, a także prowadził indywidualne 
rozmowy z dziećmi4. 

Szeroki zakres obowiązków pedagoga szkolnego, a także różny sposób 
ich interpretacji przez uczestników relacji szkolnych powoduje trudności 
w określeniu jego roli zawodowej oraz miejsca w szkole. Nie może dziwić 
fakt, że pedagog w szkole może być postrzegany jako5:
 a) „trzeci dyrektor” – to osoba, której słowa są tak samo ważne jak po-

lecenia dyrekcji;
 b) „człowiek do gaszenia pożarów” – to pedagog, który na co dzień nie 

jest widoczny, ale w sytuacjach kryzysowych działa sprawnie i sku-
tecznie;

 c) „dziewczyna od wszystkiego” – charakteryzuje ją przyjmowanie na 
siebie zbyt licznych obowiązków (zastępstwa na lekcjach, dyżury 
w sekretariacie, udział w konferencjach, porządkowanie dokumen-
tacji itp.);

 d) „miejscowy policjant” – taki pedagog patrzy na swoich podopiecznych 
przez pryzmat regulaminów i przepisów; jest pogromcą, śledczym 

3 Por. A. Dzikomska-Kucharz, Między szkołą a domem, „edukacja i Dialog” 5 (2002) 
138, s. 13.

4 Por. tamże, s. 14-15.
5 Por. M. Sałasiński, b. badziukiewicz, Vademecum pedagoga szkolnego, WSiP, Warszawa 

2003, s. 15-18.
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i egzekutorem, a odwiedzające go dzieci zawsze przychodzą „pod  
przymusem” i tylko wtedy, gdy mają już „coś” na swoim sumieniu;

 e) „kabel dyrektora” – to pedagog, który donosi dyrektorowi lub wy-
chowawcom o sprawach będących przedmiotem rozmów w jego  
pokoju;

 f) „cioteczka” – najczęściej jest to pani, która lubi przytulać, głaskać po 
główce i pocieszać, bardzo często udziela „dobrych rad”;

 g) „najlepszy kumpel/serdeczna przyjaciółka” – to postawa pedagoga 
cechująca się przyjęciem w relacjach z uczniami postawy koleżeń-
skiej;

 h) „naukowiec” – to osoba uwielbiająca weryfikować prawdy naukowe, 
zwolennik teorii naukowych i autorytetów;

 i) „nawiedzony” – taki pedagog patrzy na pracę szkoły poprzez pry-
zmat własnych wizji.

Opisane wyżej, w sposób bardzo skrótowy, typy poszczególnych peda-
gogów szkolnych są przerysowane i ukazują ich pracę przez pryzmat jedno-
stronnych działań. W większości polskich szkół pracują raczej „normalni” 
pedagodzy, którzy starają się uzupełnić, pogłębić oraz rozszerzyć działalność 
opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną i profilaktyczną szkoły. W ramach 
tej działalności do podstawowych zadań pedagoga będzie należało: dokony-
wanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, współudział w pla-
nowaniu pracy wychowawczej w szkole, profilaktyka wychowawcza, praca 
korekcyjno-wyrównawcza, indywidualna opieka pedagogiczna i psycholo-
giczna, pomoc materialna dla dzieci wymagających specjalnej opieki oraz 
organizowanie własnego warsztatu pracy. Wyżej wymienione grupy zadań 
pedagog realizował najpierw w wymiarze 36 godzin tygodniowo. Kolejne 
zarządzenia ilość godzin zmniejszyły do 30, a obecnie tygodniowy wymiar 
godzin waha się w granicach 20. Ponieważ tygodniowy obowiązkowy wy-
miar godzin zajęć dla pedagoga szkolnego określa organ prowadzący szkołę 
po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dlatego nie 
można podać dokładnego czasu pracy pedagoga szkolnego6.

Praca pedagoga w środowisku szkolnym powinna koncentrować się na 
bezpośrednich działaniach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych 
kierowanych do dzieci i młodzieży. Według opracowania wizytatorów, me-

6 http://pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=3 (dostęp dnia: 02.05.2011).
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todyków do spraw profilaktyki i resocjalizacji Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania powinna ona przedstawiać się następująco7:

	12 godzin – praca indywidualna z uczniami wymagającymi wzmożonej 
opieki i pomocy wychowawczej, dydaktycznej, materialnej i zdrowotnej 
jako podstawa działalności pedagoga szkolnego;

	2 godziny – wizyty domowe;
	4 godziny – konsultacje, poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczy-

cieli oraz orientacja zawodowa;
	1 godzina – współpraca z instytucjami i organizacjami;
	1 godzina – pomoc materialna.

W praktyce edukacyjnej możemy zaobserwować wykształcenie się 
trzech zróżnicowanych koncepcji wykonywania funkcji pedagoga szkolne-
go8. Pierwsza z nich to koncepcja pracy ukierunkowana na przeciwdziała-
nie niepowodzeniom szkolnym, która kładzie nacisk na pracę dydaktyczno- 
-wyrównawczą oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Pedagog o takim 
nastawieniu sam uczestniczy w tworzeniu systemu pomocy w nauce, anga-
żuje do niej rówieśników słabszych uczniów, dopinguje rodziców do więk-
szej troski o pracę domową dzieci, współpracuje z poradnią psychologicz-
no-pedagogiczną, włącza się aktywnie do pracy wyrównawczej, prowadząc 
zajęcia z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami. Kolejna koncepcja pracy 
pedagoga szkolnego akcentuje działalność interwencyjną, środowiskową 
i socjalną. Przy takim ukierunkowaniu pracy pedagog realizuje w szkole 
wiele spraw doraźnych związanych z sytuacją bytową, wychowawczą i spo-
łeczną podopiecznych. Aranżuje w tym celu spotkania z rodzicami, wnikli-
wie bada warunki do nauki, doradza rodzicom, jak postępować z trudnym 
dzieckiem oraz szczególnie zabiega o środki materialne na pomoc potrze-
bującym. Ostatnia, trzecia koncepcja pracy pedagoga szkolnego polega na 
przyjmowaniu roli koordynatora i mediatora w sprawach związanych z na-
uką i wychowaniem, organizowaniem działalności profilaktycznej i tera-
peutycznej. Dokonując wyboru takiej opcji, pedagog szkolny nastawia się 
na szybkie ujawnienie i rozpoznanie sytuacji zagrażających dziecku w pra-
widłowym rozwoju, a tkwiących w samym uczniu, jego rodzinie, podejściu 
nauczycieli, a także wynikających z zaburzeń kontaktów rówieśniczych.

7 Por. K. Grad, Pedagog szkolny dziś, „Nowa Szkoła” 7 (2005) 635, s. 39.
8 Por. M. Wolska-Długosz, P. forma, Rola pedagoga szkolnego w procesie wychowania 

dziecka, „Nauczanie Początkowe” 3 (2008/2009) 32, s. 38.
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bez wątpienia pedagog szkolny powinien być obecnie profesjonalistą 
wysokiej klasy. Jego praca koncentruje się na działaniach obejmujących 
szerokie grono odbiorców. To, jak będzie przez nich postrzegany, zależy 
od wielu czynników. Na pewno głos decydujący w tej kwestii będzie miał 
dyrektor szkoły, który odpowiedzialny jest między innymi za zatrudnie- 
nie pedagoga oraz za istnienie i organizację pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej. Drugą grupą wywierającą wpływ na pracę pedagoga jest grono 
pedagogiczne, trzecią rodzice, a czwartą być może najważniejszą, ucznio-
wie. Uważam jednak, że największy wpływ na to, kim stanie się pedagog 
szkolny w swojej pracy, ma on sam. To od niego zależy, jakim będzie czło-
wiekiem w kontaktach z uczniami, nauczycielami i rodzicami. To on sam 
ma decydujący głos w sprawach dotyczących niesienia pomocy bądź jej za-
niechania. To jego postawa wskazuje, czy jest osobą zainteresowaną zauwa-
żeniem problemów dotyczących jego szkoły, czy woli na nie „przymknąć 
oko”. Warto wspomnieć także, że również on sam jest odpowiedzialny za 
nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji, zdobywanie nowej wiedzy, 
poszerzanie swoich horyzontów, czyli organizację i pracę nad własnym 
warsztatem.

Nowe obowiązki pedagoga szkolnego

W szkołach w roku szkolnym 2011/20129 zaczęły obowiązywać nowe 
przepisy reformujące zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej. Podstawą do zmian jest tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i orga-
nizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach. Zmiany wprowadzają nowe zadania lub rozszerzają 
zakres dotychczasowych działań podejmowanych na terenie szkoły. Są one 
podyktowanie, zdaniem pani minister K. Hall: „niezbędną konsekwencją 
zmian dokonanych w obszarze wychowania przedszkolnego i kształcenia 
ogólnego (...), a wdrożenie proponowanych rozwiązań przyczynić się ma 
do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami 

9 Przepisy dotyczą: przedszkoli, gimnazjów i placówek, szkół podstawowych specjal-
nych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych 
w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodo-
stępnych. W innych placówkach przepisy wejdą w życie od roku szkolnego 2012/2013.
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edukacyjnymi, zwiększenia efektywności świadczonej pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej (...)”10.

Ponadto nowe obszary działalności pedagoga szkolnego są podyktowa-
ne następującymi czynnikami:

	Indywidualizacją pracy z uczniami, np. każdy nauczyciel ma obowiązek 
przepracowania ze swoimi uczniami dwóch godzin tygodniowo poza 
swoim pensum. Są to tzw. godziny karciane i powinny być zagospoda-
rowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów. Godziny kar-
ciane mogą być przeznaczone na rozwijanie zdolności lub pogłębianie 
zainteresowań dzieci, ale także na pracę mającą nieść pomoc w prze-
zwyciężaniu trudności.

	Nową podstawą programową, w której duży nacisk został położony na 
wychowanie uczniów, kształtowanie prawidłowych postaw. Zostały tak-
że zaakcentowane elementy związane z profilaktyką zachowań.

	Zmianami w programach i planach nauczania.
	Naciskiem na efektywność nauczania i wychowania, np. eliminowanie 

podających metod nauczania, łączenie teorii z praktyką.
	Realizacją w szkołach programów profilaktycznych.
	Obniżeniem wieku szkolnego.

Reforma programowa powoduje zatem konieczność takiej organiza-
cji pracy pedagoga szkolnego, aby wszystkie grupy z nim współpracują-
ce (uczniowie, nauczyciele, rodzice) otrzymywali odpowiednią pomoc 
i wsparcie, a nowe zadania były realizowane bardziej skutecznie i efektyw-
nie. Aby system kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej był 
spójny zakłada się, że w każdej szkole zostanie powołany zespół do spraw 
specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Zespół będzie organizowany 
przez dyrektora, a jego skład będą tworzyli: nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Dodatko-
wo w szkołach podstawowych, które posiadają pedagoga lub psychologa, 
ma powstać nowa funkcja – koordynator do spraw rozpoznawania specy-
ficznych trudności w uczeniu się.

Nowe przepisy obligują pedagoga szkolnego do udziału w pracach ze-
społu. Na wniosek dyrektora szkoły może on również być osobą, która 
koordynuje jego pracę. Do obowiązków pedagoga może również należeć 

10 www.efs.men.gov.pl (dostęp dnia: 02.05.2011).
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wnioskowanie o dokonanie oceny efektywności pomocy udzielonej ucznio-
wi przed terminem wyznaczonym przez dyrektora. Kolejne obowiązki pe-
dagoga szkolnego lub ich nowelizacja zostaną omówione w poszczególnych 
zestawieniach tabelarycznych zamieszczonych poniżej11.

Tabela nr 1: Prowadzenie badań i działań diagnostycznych

Aktualnie obowiązujące zadania 
pedagoga 

Znowelizowane zadania pedagoga

1. Rozpoznawanie indywidualnych 
potrzeb uczniów oraz analizowanie 
przyczyn niepowodzeń szkolnych.

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych 
dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 
diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych.
2. Prowadzenie działań pedagogicznych, które 
mają na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów 
szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie 
sposobów ich zaspokojenia.

Pedagog szkolny jest zatem odpowiedzialny za prowadzenie badań, 
głównie o charakterze diagnostycznym. Przy czym w klasach I–III szko-
ły podstawowej diagnoza pedagogiczna powinna być dokonywana przy 
użyciu obserwacji, a także pomiaru (np. wykorzystanie standaryzowanych 
testów pedagogicznych), które będą miały na celu rozpoznanie u uczniów 
ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Praca badawcza 
pedagoga szkolnego nie koncentruje się jednak tylko na uczniach wykazu-
jących kłopoty edukacyjne. Obejmuje ona takie obszary, jak:

	diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w szkole;
	diagnoza problemów występujących w szkole (z tym wiąże się opraco-

wanie programu zaradczego);
	ewaluacja realizowanych działań wychowawczych i profilaktycznych.

Tak szeroki zakres działań z zakresu pracy badawczej wymaga od pe-
dagoga wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych, sprawności 

11 Poszczególne zestawienia tabelaryczne zostały opracowane przy pomocy dokumen-
tów: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-
szkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 
listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
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w zakresie planowania oraz dokonywania trafnych wyborów tego, co w śro-
dowisku danej szkoły jest możliwe i najważniejsze do zrealizowania12. 

Praca badawcza pedagoga wskazuje, że opieką, a przede wszystkim 
diagnozą powinni być objęci wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę 
w szkole podstawowej. Przeprowadzenie badań wśród uczniów klas pierw-
szych umożliwi pedagogowi szkolnemu ustalenie zakresu, w jakim dane 
dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym miejscu 
należy podkreślić, że diagnoza pedagogiczna bardzo często wykracza poza 
zakres problemów związanych tylko z trudnościami w uczeniu się. W ra-
mach udzielanej pomocy pedagog szkolny obejmuje swoimi działaniami nie 
tylko dziecko, ale także rodziców, nauczycieli, dyrekcję szkoły. Wsparciem 
dla pedagoga w wykonywaniu opisywanych obowiązków ma być praca ze-
społu, do którego należy zadanie związane z ustaleniem zakresu, w jakim 
uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zatem w swojej 
działalności badawczej pedagog szkolny nigdy nie powinien być sam.

Tabela nr 2: Praca z uczniem uzdolnionym

Aktualnie obowiązujące zadania 
pedagoga

Znowelizowane zadania pedagoga

1. Wspieranie ucznia z wybitnymi 
uzdolnieniami jako zadanie 
wynikające z definicji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej1.

1. Wspieranie mocnych stron uczniów.
2. Rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień 
uczniów, w tym uczniów szczególnie 
uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia 
związanego z rozwijaniem zainteresowań 
i uzdolnień uczniów.

Zadania wynikające z zadań zespołu:
Ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 
w tym szczególne uzdolnienia.

Praca pedagoga szkolnego postrzegana jest najczęściej przez pryzmat 
nieustannej walki z problemami i trudnościami wychowawczymi spra-
wianymi przez uczniów. Tym razem jednak rozporządzenia ministerialne 
wskazują na umiejętność wyselekcjonowania z grona uczniowskiego osób 

12 Por. e. Solarz-Janoska, Diagnoza problemów szkolnych jako jedno z zadań pedagoga 
w szkole, „Hejnał Oświatowy” 1 (2004) 59, s. 24.
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z wybitnymi uzdolnieniami, a także dostrzeżenia indywidualnych zainte-
resowań dzieci. Rozwijanie osobistych predyspozycji oraz uzdolnień mo-
że dokonywać się poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, kołach 
zainteresowań, zajęciach realizowanych przez wychowawców itp. W takiej 
sytuacji można również udzielić uczniowi pomocy w formie indywidualne-
go programu lub toku nauczania.

Pedagog powinien także porozmawiać z rodzicami i nauczycielami szcze-
gólnie uzdolnionego dziecka. Kontakt pedagoga z rodzicami ucznia szcze-
gólnie uzdolnionego może pomóc uświadomić im, że ich dziecko posiada 
talent. brak możliwości porównania osiągnięć własnego dziecka do sukce-
sów innych uczniów, nieustanny pęd i pośpiech życia codziennego mogą 
rodzić sytuacje, w których rodzic nie wie, że jego potomek jest obdarzony 
szczególnymi predyspozycjami. Pedagog powinien zatem posiadać umie-
jętność poinformowania rodziców o zauważonych uzdolnieniach dziecka, 
a także określić zalecane formy, sposoby oraz czas udzielenia uczniowi po-
mocy. Informacje dotyczące form, sposobów oraz czasu udzielania ucznio-
wi pomocy powinny być zawarte w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, 
u którego nauczyciele lub specjaliści stwierdzili potrzebę pomocy. Ponadto 
dla takich uczniów w szkole organizuje się zajęcia rozwijające uzdolnie-
nia, które prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba 
uczniów uczestniczących w zajęciach nie powinna przekraczać 8. Rozmo-
wa z rodzicami to także szansa na podpowiedzenie im, jakie uzdolnienia 
dziecka powinni podtrzymywać i szczególnie rozwijać.

Tabela nr 3: Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Aktualnie obowiązujące 
zadania pedagoga 

Znowelizowane zadania pedagoga

1. Określanie form i sposobów 
udzielania uczniom, w tym 
uczniom z wybitnymi 
uzdolnieniami, pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 
odpowiednio do rozpoznanych 
potrzeb.

Zadania wynikające z zadań zespołu:
1. Określanie zalecanych form, sposobów i okresu 
udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku 
ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem 
zaleceń zawartych w tych dokumentach.

Osobą odpowiedzialną za ustalenie form, sposobów, okresu, a także 
wymiaru godzin udzielanej uczniowi pomocy jest dyrektor szkoły. Jednak 
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jego decyzje są podejmowane na podstawie zaleceń zespołu. Zespół, w tym 
także pedagog szkolny, jest zobligowany do opracowania dla ucznia planu 
działań wspierających, który powinien zawierać:

	cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy;
	działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i spo-

sobów udzielania uczniowi pomocy;
	metody pracy z uczniem;
	zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych możliwości ucznia;
	działania wspierające rodziców ucznia;
	w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami, placów-

kami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

O zakresie udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
są informowani na piśmie rodzice ucznia lub sam pełnoletni uczeń. Na-
tomiast w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego wszystkie wyżej wymienione elementy są uwzględnione 
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Tabela nr 4: Realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Aktualnie obowiązujące zadania 
pedagoga 

Znowelizowane zadania pedagoga

1. Organizowanie i prowadzenie 
różnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli.

1. Minimalizowanie skutków zaburzeń 
rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych 
uczniów.
2. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
Zadania wynikające z zadań zespołu:
Podejmowanie działań mediacyjnych 
i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Kolejne zadanie pedagoga szkolnego wiąże się z organizowaniem róż-
nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i poza 
nią. Może ona dokonywać się podczas rozmów indywidualnych pod posta-
cią porad i konsultacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Pedagog szkolny 
powinien być też osobą kompetentną do organizowania prelekcji dla rodzi-
ców i nauczycieli, a także planowania warsztatów i szkoleń. Nowe przepisy 
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będą obligowały pedagoga do organizowania na terenie szkoły klas tera-
peutycznych, a także zajęć o charakterze: dydaktyczno-wyrównawczym, 
korekcyjno-kompensacyjnym, socjoterapeutycznym lub innym w zależno-
ści od posiadanych kwalifikacji. Mogą to być również zajęcia rewalidacyjne 
i resocjalizacyjne.

Sytuacja ta wskazuje jednoznacznie, że pedagog, który pragnie spro-
stać stojącym przed nim zadaniom, musi podjąć dalsze kształcenie w celu 
zdobycia i poszerzenia swoich kwalifikacji. W zależności od potrzeb szko-
ły będą to kursy lub studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej 
bądź socjoterapii. W pracy pedagoga szkolnego przydatna jest także wiedza 
z zakresu prowadzenia mediacji, metodyki wychowania resocjalizacyjnego 
oraz prawodawstwa opiekuńczego. Natomiast w przypadku braku odpo-
wiednich kwalifikacji pedagog nie może prowadzić zajęć dla dzieci, które 
najbardziej narażone są na niepowodzenia szkolne i niedostosowanie spo-
łeczne. W takich przypadkach powinien on powiadomić dyrektora szkoły 
o potrzebie organizacji w szkole ewentualnych zajęć13. 

Zdaniem H. Śniatały14, pedagog, który pragnie spełnić oczekiwania 
uczniów, powinien nie tylko uzupełniać swoją wiedzę, ale także: stawiać 
sobie wymagania, dokonywać nieustannej autorefleksji, analizować swoją 
działalność opiekuńczo-wychowawczą, poznawać opinie o sobie i o swojej 
pracy, doskonalić swój warsztat pracy, a diagnozując przypadki, poszuki-
wać wciąż nowych metod i form pomocy uczniom.

Przed pedagogiem szkolnym, który ma realizować zadania z zakresu 
opisanego wyżej w Tabeli nr 4, stawia się zatem wysokie wymagania. Jed-
nak brak środków finansowych na polskie szkolnictwo, a także stosunkowo 
niskie pensje nauczycieli mogą spowodować, że pedagog stanie przed ko-
niecznością zdobywania dodatkowych kwalifikacji potrzebnych do pracy 
za własne pieniądze.

Zapobieganie i przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym to jedno 
z głównych wyzwań, jakie stoją obecnie przed współczesną szkołą, a tym 
samym przed pedagogiem szkolnym (Tabela nr 5). Zjawisko to raczej nie 
traci swojej aktualności. Wręcz przeciwnie, nasila się, a codziennie dociera-
jące do nas informacje ukazują nam wciąż nowe jego aspekty. Wiele szkół 
zmaga się obecnie z problemem wzrastającej agresji wśród dzieci i mło-

13 K. Grad, Pedagog szkolny dziś, art. cyt., s. 40.
14 H. Śniatała, Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego, „Problemy Opiekuńczo-

-Wychowawcze” 4 (2010) 489, s. 36.
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dzieży. Nie można jej zapobiegać bez dotarcia do przyczyn. Dlatego peda-
gog szkolny staje obecnie przed koniecznością organizowania pomocy nie 
tylko dla uczniów, ale także dla jego rodziny.

Tabela nr 5: Podejmowanie działań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycz-
nych

Aktualnie obowiązujące zadania 
pedagoga 

Znowelizowane zadania pedagoga

1. Podejmowane działań 
wychowawczych i profilaktycznych, 
wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu 
profilaktyki w stosunku do uczniów 
z udziałem rodziców i nauczycieli.
2. Wspieranie działań 
wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli, wynikających 
z programu wychowawczego szkoły 
i programu profilaktyki.

Zadania wynikające z zadań zespołu:
1. Działania opiekuńcze, wychowawcze oraz 
profilaktyczne powinny być uwzględnione 
w indywidualnym programie edukacyjno- 
-terapeutycznym lub planie wsparcia 
ucznia, o ile wymagają one indywidualnego 
dostosowania ze względu na rozpoznane 
potrzeby ucznia.
2. Nowe zadanie szkoły – przygotowanie 
uczniów do samodzielności w dorosłym życiu.

Zdaniem K. Grad15, pedagog obecnie musi położyć główny nacisk na 
profilaktykę zmierzającą do ograniczenia przestępczości, uchylania się od 
obowiązku szkolnego, prób odurzania się, uczestnictwa w negatywnych 
grupach nieformalnych czy dewastacji mienia społecznego. Jednak prze-
ciwdziałanie tym zjawiskom powinno obejmować, oprócz indywidualnego 
wpływu na jednostkę także formy terapii zbiorowej. Okazuje się, że poga-
danki, prelekcje, dyskusje, a także działanie przykładem osobistym jest już 
mało skuteczne. być może pomocne w pracy pedagoga szkolnego okażą 
się umiejętności związane z konstruowaniem, a także wykorzystaniem już 
istniejących programów profilaktycznych. Zadaniem programów profilak-
tycznych jest z jednej strony osłabienie czynników ryzyka, natomiast z dru-
giej wspieranie czynników chroniących (więzi emocjonalnej z rodzicami, 
nauczycielami, rówieśnikami). Podniesienie kompetencji rodziców, a także 
nauczycieli, poprawa komunikacji z dziećmi pozwala odbudować i odno-
wić łączące ich więzi. Poszerzenie wiedzy o prawidłowościach rozwojowych 
dzieci, a także o zagrożeniach współczesnego świata może pozwolić rodzi-
com i nauczycielom na uniknięcie błędów wychowawczych wywołujących 

15 K. Grad, Pedagog szkolny dziś, art. cyt., s. 40.
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powstawanie u dziecka dysfunkcji16. Do najbardziej popularnych progra-
mów wprowadzanych obecnie do szkół należą: NOe, elementarz i Dru-
gi elementarz – czyli Program Siedmiu Kroków, Spójrz inaczej, Dziękuję 
– Nie, Kaskada, Jak żyć z ludźmi, Zanim spróbujesz, Debata, Śnieżna  
Kula17. Programy te powinny być wprowadzane od najmłodszych klas szko-
ły podstawowej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych 
dzieci.

Pomocą w konstruowaniu programów profilaktycznych, a także w pra-
cy pedagoga z uczniami, rodzicami i nauczycielami służą także aktywne 
metody pracy z grupą. Jedną z nich jest metoda dramy, która – zdaniem 
J. Swędrak18 – ma szerokie pole zastosowania w pracy pedagoga szkolne-
go. Drama jest czynnością, działaniem, w trakcie którego dzieci i młodzież 
mogą się wyrażać poprzez mowę i ruch. Tkwi w niej siła edukacyjna bo-
wiem osoby w niej uczestniczące realnie doświadczają fikcyjnych sytuacji. 
W pracy pedagoga jest pomocna w toku rozwiązywania różnych konflik-
tów, problemów, trudnych sytuacji życiowych. Wiek XXI charakteryzuje 
zanik znaczenia prawie wszystkich podstawowych wartości. Dlatego w pra-
cy wychowawczej, profilaktycznej pedagoga szkolnego niezbędne są zaję-
cia, które przypomną o tych podstawowych drogowskazach naszego życia. 
Metodę tę wykorzystuje się zatem, aby przybliżyć młodzieży świat wartości, 
aby nauczyć ich empatii, współodczuwania, rozbudzania uczuć i odkrywa-
nia własnej osobowości. Niejednokrotnie na wymierne efekty pracy nad 
osobowością młodego człowieka trzeba czekać miesiącami, a nawet latami, 
ale warto próbować, aby pracując nad sobą, młodzież stawała się bardziej 
wartościowym społeczeństwem.

Programy profilaktyczne, aktywne metody pracy, rozmowy, prelekcje, 
szkolenia i tego typu czynności obecne w pracy pedagoga szkolnego nie są 
złotym środkiem ani panaceum na współczesne trudności wychowawcze 
szkoły. Nie są w stanie też zastąpić mądrego wychowania. Dopiero współ-
praca różnych osób i instytucji, a przede wszystkim chęć współdziałania 

16 Por. J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilakty-
ki, CMPP-P, Warszawa 2000, s. 45.

17 Por. M. Wolska-Długosz, Profilaktyczna funkcja pedagoga szkolnego w zakresie wspo-
magania dziecka i rodziny „zagrożonej” – programy profilaktyczne, w: Psychologiczne i pe-
dagogiczne podstawy kształcenia specjalistów w warunkach integracji europejskiej, t. II, red. 
Z. Ratajek, P. biłous, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004, s. 233.

18 Por. J. Swędrak, Drama w pracy pedagoga szkolnego, „życie Szkoły” 7 (2008) 694,  
s. 28-29.
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rodziców daje gwarancję osiągnięcia sukcesu na polu wychowania, profi-
laktyki czy opieki19.

Tabela nr 6: Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Aktualnie obowiązujące zadania pedagoga Znowelizowane zadania pedagoga
1. Planowanie i koordynowanie zadań 
realizowanych przez szkołę na rzecz 
uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie 
wyboru przez uczniów kierunku kształcenia 
i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest 
zatrudniony doradca zawodowy.

Zadania wynikające z zadań zespołu:
1. Zaplanowanie działań z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego 
i sposobu ich realizacji w gimnazjum 
i szkole ponadgimnazjalnej.

Zajęcia dotyczące wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz planowa-
nia własnej kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w podejmowaniu decyzji edu-
kacyjnych i zawodowych. Za ich realizację mogą odpowiadać nauczycie-
le, wychowawcy, specjaliści, a w szczególności doradca zawodowy. Jednak 
w sytuacji, kiedy szkoła nie posiada takiej osoby, dyrektor może wyznaczyć 
nauczyciela planującego i realizującego zajęcia z tego zakresu. Praktyka 
edukacyjna wskazuję, że za realizację zadań doradcy zawodowego najczę-
ściej odpowiedzialny jest pedagog szkolny. W takiej sytuacji realizuje on 
następujące obowiązki:

	diagnozowanie zapotrzebowań uczniów na informacje edukacyjne i za-
wodowe;

	pomoc w planowaniu kształcenia oraz kariery zawodowej podopiecz-
nych;

	gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

	prowadzenie zajęć z zakresu orientacji zawodowej oraz przygotowują-
cych uczniów do świadomego planowania własnej kariery;

	koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej 
przez szkołę;

	współpraca z innymi nauczycielami, a także z rodzicami w celu zapew-
nienia ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjnego i zawodo-
wego20.

19 Por. b. Kałdon, Pedagog szkolny wobec narkotyzowania się młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych, Wyd. im. S. Podobińskiego, Częstochowa 2008, s. 125.

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku, dz. cyt., 
§ 31.1.
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Pedagog szkolny powinien mieć świadomość, że jego działania w zakre-
sie orientacji edukacyjno-zawodowej to podanie uczniom informacji doty-
czących nie tylko poznania możliwości zdobycia określonej profesji ofero-
wanej przez szkoły. To ukazanie nie tylko tych zawodów, które są obecnie 
najbardziej popularne i dają najwyższe możliwości zarobkowe na rynku 
pracy. Profesjonalnie prowadzona orientacja zawodowa ukazuje młodzie-
ży wymagania, jakie stawiane są kandydatom pragnącym podjąć pracę 
w danym zawodzie, wskazuje na pewne cechy osobowości, bez których 
nie można podjąć pracy w wymarzonej firmie, daje możliwość rozwijania 
świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, kwalifikacji, 
a także zainteresowań. Prowadzona w gimnazjum przez pedagoga szkolne-
go, a także innych nauczycieli i wychowawców pomoc w zakresie doradz-
twa edukacyjno-zawodowego powinna przygotować młodego człowieka 
do przyszłego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W dalszej perspektywie 
może stanowić pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej kierunku dalszego 
kształcenia, wyboru odpowiedniego kierunku studiów. Działania szkoły 
w omawianym zakresie powinny być prowadzone w sposób perfekcyjny, 
ciągły oraz we współpracy z wszystkimi osobami, które mogą pomóc mło-
dzieży w jej życiowych wyborach.

Tabela nr 7: Pomoc materialna

Aktualnie obowiązujące zadania 
pedagoga 

Znowelizowane zadania pedagoga

1. Działania na rzecz zorganizowania 
opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej.

1. Działania w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej polegające 
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb ucznia wynikających 
z zaniedbań środowiskowych związanych 
z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego, 
kontaktami środowiskowymi.

Podstawowym dokumentem, który reguluje kwestię przyznawania po-
mocy materialnej jest Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
W myśl tego dokumentu pomoc materialna, której może udzielić ucznio-
wi pedagog szkolny, może mieć dwa aspekty: socjalny lub motywacyjny. 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypen-
dium szkolne lub zasiłek szkolny. Natomiast formami pomocy materialnej 
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o charakterze motywacyjnym są różnego rodzaju stypendia przyznawane 
za wybitne osiągnięcia np. edukacyjne, jak również sportowe. Każdy pe-
dagog szkolny powinien być dokładnie zorientowany w treści tej ustawy, 
a także innych dokumentów mówiących o pomocy materialnej przyznawa-
nej uczniom. W dzisiejszych czasach, kiedy dotyka nas kryzys ekonomicz-
ny, a także nieustannie obserwujemy likwidację miejsc pracy i postępującą 
skalę bezrobocia, bieda oraz ubóstwo dotyka coraz więcej polskich rodzin. 
Jak pokazują badania przeprowadzone przez H. Śniatałę21 uczniowie ocze-
kują od szkoły działań związanych z organizowaniem pomocy materialnej. 
Szkoła z kolei wszelkie kompetencje zmierzające do rozpoznania i zdiagno-
zowania problemu ceduje na pedagoga szkolnego.

Przyznawanie pomocy materialnej jest zawsze kwestią budzącą ogrom-
ne emocje. Z jednej strony pedagog szkolny powinien starać się dotrzeć 
do wszystkich uczniów wymagających pomocy finansowej. W tej sytuacji 
nieoceniona wydaje się pomoc wychowawców, którzy często, bez zadawa-
nia zbędnych pytań potrafią dostrzec uczniów potrzebujących pomocy ma-
terialnej. Z drugiej strony umiejętność wyselekcjonowania dzieci potrze-
bujących finansowego wsparcia jest uzależniona od ich wieku. Młodzież 
zazwyczaj niechętnie prosi o pomoc, wstydzi się faktu własnego ubóstwa 
i nie chce o nim mówić.

Z doświadczeń wielu szkół wynika, że środków finansowych przezna-
czonych na pomoc jest za mało, a potrzebujących uczniów o wiele więcej. 
Pedagog szkolny nie jest jednak odosobniony w swoich działaniach na 
rzecz niesienia pomocy materialnej uczniom. Poza wymienionymi wyżej 
dokumentami regulującymi sprawy dotyczące przyznawania pomocy ma-
terialnej pozostają jeszcze inne możliwości. Jedną z nich jest budżet komi-
tetu rodzicielskiego. Można do niego sięgnąć w sytuacjach, kiedy uczeń na 
przykład nie ma możliwości pokrycia kosztów wycieczki czy wyjazdu na 
zieloną szkołę. Kolejnym wyjściem jest współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej. Najczęściej pieniądze uzyskane z tej instytucji przeznaczane są 
na dofinansowanie obiadów szkolnych. Następna możliwość to współpraca 
z różnymi instytucjami i fundacjami, które zajmują się pomocą dzieciom 
i młodzieży. Poza ośrodkami pomocy społecznej są to także Polski Czerwo-
ny Krzyż, Akcja Humanitarna, Caritas, Polski Komitet Pomocy Społecznej22 

21 Por. H. Śniatała, Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego, art. cyt., s. 34.
22 Por. M. Sałasiński, b. badziukiewicz, Vademecum pedagoga szkolnego, dz. cyt., s. 42.
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i wiele innych. Prawie w każdym regionie działają różne stowarzyszenia 
charytatywne, często są one zlokalizowane na terenie kościołów. Na pew-
no z im większą liczbą placówek pedagog szkolny podejmie współpracę, 
tym większa szansa na uzyskanie potrzebnych środków. Ponadto pedagog 
szkolny powinien prowadzić bieżącą dokumentację uczniów potrzebu-
jących pomocy, a także dane dotyczące własnych działań i ich realizacji. 
Zdaniem autorów Vademecum pedagoga szkolnego23, to pedagog jest obli-
gowany do przypominania tym, którzy mają pieniądze i rządzą pieniędzmi, 
że tuż obok są tacy, którzy tych pieniędzy potrzebują. Starszych uczniów 
pedagog może zachęcać do podejmowania pracy np. podczas wakacji lub 
odwołać się do wartości, które są ważniejsze niż bieżące problemy. Warto 
zmotywować do lepszej nauki i pokazać, że dzięki takim staraniom dziecko 
ma szanse na otrzymanie stypendium naukowego lub nagrody za wyniki, 
a w perspektywie to droga do znalezienia lepszej pracy.

Następne zadanie pedagoga szkolnego związane jest z podejmowaniem 
ewaluacji własnej pracy (Tabela nr 8). Dokonując oceny efektywności po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej danemu uczniowi, pe-
dagog szkolny oraz współpracujący z nim nauczyciele mogą posłużyć się 
testami oraz sprawdzianami wiedzy i umiejętności, które będą ukazywały, 
a zarazem diagnozowały postępy edukacyjne danego dziecka. Kolejnym 
elementem, który może okazać się pomocny w tym zakresie jest analiza 
wyników nauczania, czyli informacje zaczerpnięte z dziennika lekcyjne-
go. W toku oceniania efektywności swojej pracy ważne są także rozmowy 
z nauczycielami i wychowawcami, którzy na co dzień obserwują i pracu-
ją z dzieckiem. Ich sugestie i opinie dotyczące zachowania dziecka mogą 
uzupełniać dokumentację pedagoga szkolnego. Dokonując oceny, zespół 
formułuje wnioski, a także zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, 
w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielanej pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej.

23 Por. tamże, s. 125.
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Tabela nr 8: ewaluacja efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Aktualnie obowiązujące zadania 
pedagoga 

Znowelizowane zadania pedagoga

1. Na podstawie rozporządzenia 
w sprawie nadzoru pedagogicznego 
pedagog bierze udział w ewaluacji 
pracy szkoły oraz własnej pracy.

Zadania wynikające z zadań zespołu:
1. Dokonywanie oceny efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
uczniowi, w tym efektywności realizowanych 
zajęć, dotyczącej:
•	 danej formy pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej – po zakończeniu jej 
udzielania (może być dokonana wcześniej);

•	 pomocy udzielanej uczniowi w danym roku 
szkolnym.

Ze względu na specyfikę pracy pedagoga szkolnego efekty jego działań 
są niejednokrotnie trudno mierzalne. brak jest tutaj prostej współzależno-
ści pomiędzy wkładem pracy, a uzyskiwanymi efektami, które mogą być 
zaobserwowane dopiero po pewnym czasie. Zatem na wynik swojej pracy 
pedagog szkolny może czekać nawet kilka miesięcy lub kilka lat. Nigdy nie 
ma też pewności, że oczekiwany efekt będzie zgodny z zakładanym, gdyż 
proces wychowawczy zależy także od takich czynników, na które pedagog 
nie ma bezpośredniego wpływu24.

Ostatnim analizowanym przeze mnie zadaniem pedagoga szkolnego jest 
współpraca. W myśl Rozporządzenia, pedagog powinien ją nawiązać z wie-
loma osobami i instytucjami – rodzicami, nauczycielami, innymi pracow-
nikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami 
działającymi na rzecz dziecka i rodziny. A. Kochan-Wójcik25 zwraca jednak 
uwagę, że w dzisiejszej szkole, wbrew programowym deklaracjom, zarówno 
nauczyciele, jak i rodzice, pedagodzy i inne osoby zarządzające systemem 
edukacji, rzadko z sobą współpracują. Zdecydowanie częściej ustawiają się 
po różnych stronach barykady i zamiast się wspierać, reagują obronnie, wy-
cofując się z kontaktu lub atakując. Taka sytuacja czyni ich jeszcze bardziej 
samotnymi i bezradnymi wobec zachowań swoich wychowanków.

24 Por. A. Dzikomska, Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyj-
nym, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 81.

25 Por. A. Kochan-Wójcik, O rozumiejącym diagnozowaniu, „Psychologia w szkole” 3 
(2010) 27, s. 36.
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Praca pedagoga szkolnego ewoluuje i zmienia się nie tyle pod kątem 
ilości wykonywanych zadań, ale ich jakości i specyfiki. efektywna praca 
pedagoga, która obejmuje szeroki zakres czynności wychowawczych, opie-
kuńczych i dydaktycznych stawia przed nim następujące wyzwania:

	podjęcie ciągłego kształcenia w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji 
(pedagog powinien prowadzić zajęcia specjalistyczne np. socjoterapeu-
tyczne);

	organizowanie, wzbogacanie i modyfikowanie własnego warsztatu pra-
cy (pedagog powinien być osobą znającą najnowsze metody i formy na-
uczania, wychowania);

	dostosowanie programów profilaktycznych do potrzeb szkoły (pedagog 
powinien znać różne programy profilaktyczne, wiedzieć, jak takie pro-
gramy się tworzy oraz w jaki sposób wprowadzić je w życie szkoły);

	doskonalenie umiejętności współpracy z nauczycielami, rodzicami 
i dziećmi (pedagog powinien pracować w zespole oraz organizować np. 
prelekcje dla rodziców oraz młodzieży);

	poszerzanie umiejętności diagnostycznych środowiska opiekuńczo- 
-wychowawczego uczniów (pedagog powinien być osobą, która wie, 
w jaki sposób diagnozować problemy ucznia, zna narzędzia pomocne 
przy opracowywaniu diagnozy oraz potrafi podjąć działania pomocni-
cze w stosunku do dziecka);

	podejmowanie działalności badawczej (pedagog powinien znać i anali-
zować środowisko szkolne, a także przestrzeń opiekuńczo-wychowaw-
czą uczniów w celu zaplanowania np. programów profilaktycznych).

Codziennym i stałym elementem pracy pedagoga szkolnego jest praca 
z wieloma złożonymi, trudnymi problemami często o bardzo szerokim za-
kresie. Wielu pedagogów stara się samodzielnie poszukiwać ich rozwiąza-
nia. Wydaje się jednak, że pedagodzy szkolni mogliby łatwiej wypracować 
pewne strategie postępowania, pracując wspólnie. Dobrym rozwiązaniem 
wdaje się możliwość stworzenia organizacji, która skupiałaby tą grupę spe-
cjalistów.
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Udział pedagoga szkolnego w pomocy rodzinie  
z problemem uzależnienia alkoholowego

Nadzieja przychodzi do człowieka 
wraz z drugim człowiekiem.

Dante Alighieri

,,Rodzina stanowi integralną część każdego społeczeństwa; stanowi je-
go najmniejszą, a zarazem podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą 
społeczną”1. Rodzina to najważniejsze, najobfitsze – jeśli chodzi o wypeł-
nianie rozlicznych zadań – środowisko wychowawcze dziecka, które uznaje 
się za doskonałe źródło jego wszechstronnego rozwoju. Tu kształtuje się 
osobowość człowieka i istotne wartości życia ludzkiego. W niej człowiek 
winien znaleźć konieczne elementy do pełnego rozwoju osobowego i zo-
staje przygotowany do życia we wspólnocie rodzinnej. Rodzina w sposób 
naturalny wprowadza dziecko w szersze kręgi środowiskowe, takie jak: 
szkoła, grupa rówieśnicza, organizacje młodzieżowe. Rodzice przygotowu-
ją młodego człowieka do życia i pełnienia ról wśród innych szerszych grup 
społecznych. To, w jakich warunkach dziecko się wychowuje, jakie wartości 
i normy ma przekazywane, jakie zachowania w rodzinie są obiektem jego 
naśladownictwa, wreszcie w jaki sposób komunikują się z sobą członkowie 
rodziny, ma ogromne znaczenie dla społecznego funkcjonowania doro-
słej jednostki – członka mniejszych i szerszych społeczności. Wychowanie 
dziecka może odbywać się prawidłowo jedynie w atmosferze zaufania, mi-
łości, wzajemnego szacunku połączonego ze zgodnym, codziennym współ-

1 Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wydawnictwo fundacji Innowacja, 
Warszawa 1997, s. 695.
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życiem rodziców. Prawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi dla dziecka 
najlepsze środowisko rozwojowe. 

badania nad rodziną jako środowiskiem wychowawczym zmierzają do 
opisania różnych czynników tkwiących w niej, które determinują rozwój 
dzieci i młodzieży. Z pedagogicznego punktu widzenia najwłaściwszym 
środowiskiem wychowawczym dziecka jest prawidłowo funkcjonująca, 
pełna rodzina, składająca się z obojga rodziców i dzieci, których łączy 
szczególny rodzaj więzi uczuciowych, psychospołecznych, duchowych, wy-
chowawczych2, które decydują między innymi o atmosferze wychowawczej 
w rodzinie, a tę z kolei warunkują postawy rodzicielskie. Rodzina, w któ-
rej postawy wobec dziecka są właściwe, sprzyjające harmonii rodzinnej, 
potrzeby dziecka są poznawane i zaspokajane, jest ono traktowane pod-
miotowo i oddaje się mu należyty szacunek i uznanie; tylko w takich wa-
runkach może prawidłowo przebiegać proces rozwoju dziecka w aspekcie 
fizycznym, psychicznym, społecznym i kulturowym. 

Rodzina w kręgu współczesnych przemian 

Nie bez znaczenia dla kształtowania się rodziny są przemiany, które za-
chodzą w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku związane 
z procesem transformacji systemowej, a także zjawiska o charakterze glo-
balnym, które stają się również źródłem zagrożeń struktury i funkcjono-
wania współczesnej rodziny polskiej. Dotyczą one trudności w realizacji 
funkcji rodziny, zarówno funkcji materialnej, jak też socjalizacyjno-wycho-
wawczej, a w jej obrębie: opiekuńczej, wychowawczej, emocjonalnej i kultu-
ralnej. Rodzina to wartość ponadczasowa, o czym często mówił Jan Paweł II, 
zwracając uwagę na fakt, że „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”3. 
Przyszłość zaś każdego dziecka zaczyna się w jego najbliższej rodzinie.

Myśl o potrzebie wsparcia rodziny jako instytucji wychowania prze-
wija się w sformułowaniach pedagogów ze względu na zmiany społeczne 
i kulturowe w społeczeństwie, które mogą determinować funkcjonowa-
nie rodziny. Niemal zawsze rodzina stanowiła centralną kategorię życia  

2 Por. A.W. Janke, Współczesna rodzina a wychowanie, Wydawnictwo ODN IKN, Toruń 
1988, s. 203-207.

3 Familiaris Consortio, Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnic-
two „Tum”, Wrocław 1995, s. 158.
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społecznego, wokół której koncentrowały się główne procesy i zjawiska spo-
łeczne, takie jak: normy religijne i obyczajowe, obrzędowość i wydarzenia 
kulturalne, procesy legislacyjne i gospodarcze. Każda epoka, każdy system 
ma swój własny wypracowywany styl i sposób działania. Kondycja kulturo-
wa współczesnego społeczeństwa – ery globalizacji to szybkie i gwałtowne 
przemiany kulturowe odnawiające życie społeczne, ale też niszczące trady-
cyjne wartości i zasady. Ulrich beck współczesny socjolog niemiecki pisze 
o rozwiniętej nowoczesności, która nastała, aby otworzyć przed człowie-
kiem możliwości zajęcia pozycji w strukturze społecznej dzięki własnym 
decyzjom i działaniu, dzięki temu powstaje nowy askryptywny los zagro-
żenia (askrypcja według Talcota Parsonsa oznacza taki rodzaj rekrutacji 
do odgrywania doniosłych społecznie ról, których nie uwzględnia faktycz-
nych kwalifikacji kandydata, lecz jest następstwem uświęconego tradycją 
rytuału, dziedziczenia i przypisania). Właśnie Ulrich beck stwierdza, że 
każdy człowiek ma dzisiaj szukać na własną rękę i przy pomocy własne-
go sprytu indywidualnych środków zaradczych dla swoich społecznych  
niedomagań4. 

Za specyfikę współczesnych przeobrażeń społeczno-kulturowych uzna-
je się szybkie, niespotykane dotąd tempo zmian, wielokierunkowość ich 
odniesień oraz symbolicznych interpretacji. Jedyną trwałą wartością wyda-
je się być zmienność, a indywidualizacja wyborów, egocentryzm motywacji 
i subiektywizm ocen oznacza zasadniczą trudność w podejmowaniu wysił-
ku budowania trwałej wspólnoty osób, wymagającej postawy systematycz-
nego zaangażowania, poświęcenia i odpowiedzialności5. 

Rodzinę określa się w tradycji europejskiej jako wspólnotę osób, naj-
ważniejszą postać życia społecznego, grupę podstawową dla każdego spo-
łeczeństwa, posiadającą decydujące znaczenie w kształtowaniu osobowości 
społecznej człowieka. Rodzina staje się „symbolicznym układem odniesie-
nia” zarówno wtedy, gdy w swoim dorosłym życiu człowiek twórczo rozwija 
rodzinne doświadczenia, jak i wtedy, gdy im zaprzecza. W kontekście zmian 
społeczno-kulturowych rodzina zaczyna tracić swoje uprzywilejowane 
miejsce w strukturach społecznego świata. Coraz częściej upowszechniane 
jest przekonanie, że tradycyjnie pojmowana rodzina staje się w nowocze-

4 Por. U. beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 29.

5 Por. Z. bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1995.
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snym społeczeństwie nie najważniejsza, a czasami nawet zbędna. „Trady-
cyjne reguły i wskazówki, które rządziły związkami osobistymi, przestały 
obowiązywać, a jednostki stają dziś wobec konieczności wyboru spośród 
nieskończonej liczby możliwości tworzenia, poprawy, naprawy i rozwiązy-
wania swoich stosunków z innymi”6. żyjemy w świecie sprzecznych inte-
resów związanych z rodziną, pracą, miłością i swobodą w realizacji indy-
widualnych dążeń. fakt, że państwa europejskie dostosowują rozwiązania 
prawne do zmian kulturowych; w odpowiedzi na wzrost kohabitacji, róż-
nych typów rodzin monoparentalnych, urodzeń pozamałżeńskich, rozwo-
dów, uznając je za legalne i niestygmatyzujące, potwierdza, że tradycyjna 
rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny przeżywa kryzys swego 
moralnego znaczenia7. W świetle niektórych koncepcji pojawiających się 
wśród zachodnich demografów rodzina tradycyjna, która od wieków była 
naturalną instytucją, stopniowo będzie zanikać, a obecna rodzina skażona 
kryzysem trwałości przekształcać się będzie w mało trwały związek kohabi-
tacyjny, aby osiągnąć etap „hybrydy”, czyli wolnego związku, w którym mąż 
i żona, a raczej partnerzy, będą mieszkać oddzielnie i pozostawać w dużej 
odrębności. Związek ten określany jest też kryptonimem LAT: Living Apart 
Together8.

Najbardziej drastycznym wyrazem kryzysu rodziny jest podważanie jej 
sensu jako trwałej i podstawowej wspólnoty życia ludzkiego, wpisanie jej 
w zmienne reguły świata norm i wartości. Kryzys rodziny to nie to samo, 
co zjawiska kryzysowe w rodzinie, które zawsze towarzyszyły człowieko-
wi i chociaż budziły społeczny niepokój, to jednak sposoby ich przezwy-
ciężania nie kwestionowały sensu trwania rodziny9. Współcześnie są one 
spotęgowane zjawiskiem, wobec którego społeczeństwo wciąż pozosta-
je bezradne. Takim faktem jest niewątpliwie bezrobocie – długotrwałe 
i dotykające obydwu rodziców czy też rodziny matek czy ojców samotnie 
wychowujących dzieci. To wpływa dezintegrująco na utrwalone w tra-
dycji rodziny wzory pełnienia ról społecznych, wzajemnych odniesień  

6 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 198.
7 Por. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo 

żak, Warszawa 2005, s. 54.
8 Por. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńskiego w ponowoczesnym świecie, Wy-

dawnictwo „Nomos”, Kraków 2002, s. 38.
9 Por. S. Wierzchosławski, Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-

ekonomicznej, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Redakcja Wy-
dawnictw KUL, Lublin 1997, s. 78.
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emocjonalnych i aspiracji życiowych10. Umacnianiu się kryzysu w rodzinie 
sprzyja także ogólna pauperyzacja i rozwarstwienie ekonomiczne społeczeń-
stwa oraz połączony z egoizmem i egocentryzmem upowszechniający się 
konsumpcyjny model stylu życia. Umacnia się funkcja stratyfikacyjna pol-
skich rodzin. Wielu pedagogów – praktyków zarzuca rodzicom zagubienie 
sensu rodzinności jako konsekwencji pogoni za podnoszeniem standardu 
finansowego i realizacji sukcesu zawodowego kosztem obecności w domu 
i podtrzymywania więzi emocjonalnych. Wydłuża się czas pracy zarobko-
wej, a rozmaite formy dorabiania powodują niejednokrotnie, że zaciera się 
granica obszarów aktywności zawodowej i życia rodzinnego. Od członków 
rodziny oczekuje się akceptacji własnego „ja” bez gotowości wyrzeczeń na 
rzecz potrzeb innych współtworzących wspólnotę. Dobro wspólne będą-
ce ostoją rodziny ustępuje przed siłą egoizmu i egocentryzmu, które coraz 
częściej domagają się akceptacji i usprawiedliwienia11. Dom staje się czę-
sto tylko mieszkaniem wypełnionym lokatorami, którzy są zainteresowani 
swoimi indywidualnymi celami i zagonionymi w poszukiwaniu sposobów 
ich realizacji. Obecność staje się istnieniem obok siebie i życiem w iluzji 
rodziny. Z taką postawą łączy się indywidualizacja w perspektywie osłabia-
jąca, a nawet niszcząca więzi uczuciowe w rodzinie. badania pedagogiczne 
wskazują na wciąż aktualny problem współczesnych rodziców skarżących 
się na brak czasu na „wspólne życie” kulturalne, religijne, towarzyskie. Ro-
dzice rzadko też potrafią odpowiedzieć na pytanie o kierunki zaintereso-
wań swoich dzieci. Takiej postawie sprzyjają wzory korzystania z szeroko 
promowanych mass mediów, takich jak: telewizja czy Internet. 

Wiele mówi się również o sposobach wyrażania emocji. Przemoc w ro-
dzinie, o której obecnie bardzo wiele się pisze, jest najbardziej dyskredy-
tującą formą wyrażania emocji członków rodziny. Zwłaszcza w myśleniu 
dzieci wytwarza się w ten sposób przekonanie o „prawie” do dominacji 
silniejszego (starszego) i powielanie wzorów zachowań w przyszłym, wła-
snym dorosłym życiu. 

Mimo prezentowanych w publikacjach naukowych wielu argumentów 
mówiących o kryzysie rodziny, nie uważam, że rodzina ostatecznie utraciła 

10 Por. Z. Tyszka, Rodziny wielkomiejskich bezrobotnych ze średnim i wyższym wykształ-
ceniem, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1993, t. V, Raport o sytuacji polskich rodzin, Pełno-
mocnik Rządu ds. Rodziny i Kobiet, Warszawa 1995; Rodzina w okresie transformacji syste-
mowej, red. A. Kurzynowski, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 1995.

11 Por. e. budzyńska, Wychowanie prospołeczne w rodzinie, w: W trosce o rodzinę, red.  
W. Świątkiewicz, Wydawnictwo Instytut Górnośląski, Katowice 1994.
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swoje uprzywilejowane miejsce w społeczności. Małżeństwo i rodzina to 
wciąż silne instytucje, mimo doświadczania różnych kryzysów. Na przekór 
statystykom wiele badań pedagogicznych nadal wskazuje centralne miejsce 
rodziny w systemie wartości społeczeństwa i podkreśla najważniejszą rolę 
rodziny w życiu człowieka. Szczęście rodzinno-małżeńskie jest wybierane 
jako najważniejszy cel życia, a dobro rodziny uznawane jest przez bada-
nych jako trwałe, które należy chronić. Rodzina traktowana jest jako układ 
odniesienia w sytuacjach trudnych. Wszystko, co najważniejsze, lokowane 
jest w najbliższym otoczeniu, zwłaszcza w tym obszarze, który nasycony 
jest poczuciem więzi i bliskich emocjonalnych kontaktów12. Występują jed-
nak sytuacje, w których dochodzi do rozpadu małżeństwa i rodziny. Nie-
wątpliwie wiele okoliczności kryzysowych powoduje, że ludzie decydują 
się na samotne rodzicielstwo, ale podstawowymi czynnikami determinu-
jącymi powstawanie rodzin niepełnych są: rozwiązanie małżeństwa przez 
rozwód, separację (z powodu zdrady, nadużywania alkoholu, narkotyków 
czy zachowań przestępczych) lub śmierć współmałżonka, urodzenia poza-
małżeńskie oraz czasowa nieobecność.

Rodzina jako środowisko wychowawcze

W kręgu zainteresowania pedagogów szczególne miejsce zajmuje ro-
dzina jako środowisko wychowawcze. „Rodzina stanowi naturalne środo-
wisko wychowawcze dzieci i młodzieży. Podobnie jak środowisko lokalne 
i grupy rówieśnicze tworzy wspólnotę, w której uczestnictwo jest trwałe lub 
obejmuje dłuższy okres życia, oparte jest na czynnikach naturalnych, ta-
kich jak urodzenie, zamieszkiwanie w określonym terytorium, spontanicz-
ne potrzeby wieku młodzieńczego…”13. Wychowanie w rodzinie zawiera 
się w całokształcie oddziaływań podejmowanych świadomie i celowo, ale 
i często samorzutnie, okolicznościowo i w sposób niezamierzony. Środo-
wisko wychowawcze rodziny tworzą takie elementy, jak: kultura stosun-
ków międzyludzkich w rodzinie, interakcje rozumiane jako umiejętność 
wzajemnego komunikowania swoich przeżyć i myśli, zdolność oraz chęć 

12 Por. W. Świątkiewicz, Rodzina jako wartość w tradycji kulturowej Górnego Śląska,  
w: Rodzina współczesna, red. M. Ziemska, Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski, Warsza-
wa 2005. 

13 R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa 1985, s. 79.
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wzajemnego porozumiewania się oraz świat symboli kulturowych, które 
człowiek odkrywa, poznaje i które są podstawą komunikacji w rodzinie14.

Rodzina jednak to najważniejsze środowisko życia i rozwoju, które 
wprowadza dziecko w świat wartości kulturowych i społecznych. Tu doko-
nuje się kontrola i ocena jego zachowania. Wpływ rodziny ogarnia różno-
rodne sfery osobowości dziecka: intelektualną, emocjonalną, motywacyj-
ną. Rodzina spełnia bardzo ważne zadanie w dziedzinie nauczania i kształ-
cenia. To ona jako pierwsza wprowadza dziecko w mowę ojczystą, uczy 
słów, dzięki którym możliwe jest poznanie i identyfikowanie przedmiotów 
świata zewnętrznego. Wreszcie to rodzina kształtuje pojęcia pozwalające na 
spostrzeganie i analizę zachowań ludzi, zjawisk społecznych, pojęcia dobra 
i zła, wpływa na stan równowagi emocjonalnej. Rodzina odgrywa znaczącą 
rolę w procesie rozwoju i uspołecznienia dziecka. Pracownicy naukowi zaj-
mujący się badaniem roli rodziny w rozwoju i kształtowaniu się osobowości 
dziecka są zgodni w twierdzeniu, że rodzina jest niezastąpiona, szczególnie 
w okresie wczesnego dzieciństwa. Rodzice kształtują dziecko w sposób za-
mierzony i niezamierzony, swoje działania mogą wzmacniać systemem kar 
i nagród; rodzice są wzorami osobowymi, które dziecko świadomie lub nie 
naśladuje. 

W miarę jak dziecko dorasta, rodzina zaczyna dzielić swe wpływy z in-
nymi kręgami środowiskowymi, takimi jak: grupa rówieśnicza, instytu-
cje oświatowe, wychowawcze, społeczność lokalna. W opracowanej przez 
J. Pietera15 koncepcji kręgów środowiskowych to jednak rodzina zajmuje 
centralną pozycję, bowiem jej wpływ na uspołecznienie dziecka jest naj-
większy. Rodzina to pierwotna grupa społeczna, w której dzieci i młodzież 
zdobywają podstawową wiedzę o życiu społecznym, w której kształtują się 
przekonania, postawy, właśnie w rodzinie dokonuje się internalizacja pew-
nych wzorów zachowań, postaw oraz wartości. Wpływ rodziny rozciąga 
się na takie sfery życia dziecka, jak: szkoła, kontakty rówieśnicze, emocjo-
nalny stosunek do kolegów, nauczycieli, aktywność społeczna. Znaczenie 
pierwszych rodzinnych doświadczeń prospołecznych rzutuje na późniejsze 
funkcjonowanie dziecka w różnych rolach społecznych, także na sposoby 
komunikowania się z innymi i na wyrażanie swoich uczuć i emocji. 

14 Por. b. Matyjas, Pedagogika społeczna. Nowe obszary badawcze, „Problemy Opiekuń-
czo-Wychowawcze” 2003 nr 10, s. 16.

15 Por. J. Pieter, Poznawanie środowiska wychowawczego, Wydawnictwo Ossolineum, 
Wrocław–Kraków 1960.
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Dociekając istoty rodziny, można ją rozważać również jako wspólnotę. 
Przez pojęcie wspólnoty rozumie się naturalne zespolenie ludzi (szczupłego 
grona) ze względu na odczuwalny cel, podobne wzajemne uczucie i wspól-
ne dążenia16. Rodzina jako wspólnota nie jest dziełem umowy, ale wypły-
wa z natury ludzkiej, u podstaw której leży: naturalny podział na kobiety 
i mężczyzn, zróżnicowanie wiekowe, popędy seksualne, instynkt ojcowski 
i macierzyński. Rodzina jako wspólnota rządzi się miłością, wymaga in-
tegralnego zespolenia celów i dążeń, które są podejmowane dobrowolnie, 
daje swoim członkom wiele radości i przyjemności, uspołecznia uczucia 
i dążenia tak, że czują się połączeni w dążeniu do celu i gotowi rezygnować 
ze swobody indywidualnej na rzecz rodziny. Typowymi cechami rodziny 
jako wspólnoty są: uwrażliwienie na dobro innych członków rodziny, oka-
zywana im pomoc bez oczekiwania na rewanż oraz podział „po równo” lub 
„według potrzeb”17.

M. Ziemska zwraca uwagę na fakt, że dla prawidłowego rozwoju dziecka 
niezbędna jest w jego życiu obecność dwóch wzorów osobowych – matki 
i ojca. Matki są dla synów i córek wzorem kobiety, a ojciec dla córki i sy-
na wzorem mężczyzny. Pod wpływem jego cech córka buduje i kształtuje 
sobie własny obraz roli mężczyzny wobec kobiety czy pozycji w rodzinie. 
Niezwykle ważna jest również identyfikacja syna z ojcem oraz córki z mat-
ką dla prawidłowego ukształtowania się poczucia przynależności do świata 
kobiet i mężczyzn. Rodzice dostarczają dzieciom nie tylko wzorów zacho-
wania związanych z płcią, ale przede wszystkim zachowania się w różnych 
sytuacjach rodzinnych i społecznych. Ogromna ich rola polega też na tym, 
iż rozwijają w dziecku umiejętność zaspokajania potrzeb, uczą zwyczajów, 
tradycji, rozrywki kulturalnej, rozwijają aspiracje i kierują wyborem przy-
szłego kształcenia i zawodu. Utożsamianie się dzieci z rodzicami jest moż-
liwe dzięki silnej więzi emocjonalnej oraz zainteresowaniu dziecka przeka-
zywanymi wzorami. Jest to jednak możliwe tylko w takiej rodzinie, w której 
postawy wobec dziecka są właściwe, sprzyjające harmonii rodzinnej, po-
trzeby dziecka są poznawane i zaspokajane, gdzie traktuje się je podmioto-
wo i oddaje się mu należyty szacunek i uznanie. Potrzeby miłości, życzli-
wości, ciepła są jednymi z najważniejszych potrzeb psychicznych dziecka. 
Świadomość, że jest się kochanym i akceptowanym przez rodziców, rozwija 

16 Por. f. Adamski, Rodzina wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 31.

17 Por. R. Praszkier, Zmieniać nie zmieniając, WSiP, Warszawa 1992, s. 44.
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i umacnia u dziecka poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, odporność 
psychiczną, aktywność poznawczą i społeczną, a tym samym jest podsta-
wowym warunkiem prawidłowego rozwoju osobowości. 

Jan Paweł II był nieustannie zainteresowany rodziną, uważał ją za war-
tość, którą należy ochraniać i bronić. „Rodzina jest podstawową komórką, 
trwałym fundamentem […] jej los nie może być nikomu obojętny”18. Wy-
chowanie w rodzinie ma szczególny charakter, to niezastąpione bogactwo 
oddziaływań i wpływów, a więzi charakteryzuje „miłość rodzinna polega-
jąca na ograniczeniu swojej wolności ze względu na drugiego człowieka, 
a wyraża się na pragnieniu dobra dla osoby umiłowanej”19. Tylko w takich 
warunkach może prawidłowo przebiegać proces rozwoju dziecka w aspek-
cie fizycznym, psychicznym, społecznym, kulturowym, co daje podstawy 
integralnego wychowania w rodzinie. 

Optymalne warunki dla prawidłowego wypełniania zadań rodziciel-
skich ma rodzina pełna składająca się z dwojga rodziców, dzieci, połączo-
nych silnymi więzami uczuciowymi, w której przyjmowane są i przekazy-
wane młodemu pokoleniu uznawane społecznie wartości etyczne, normy 
społeczne i wzory zachowań. Najkorzystniejszą też, z punktu widzenia 
pedagogiki jest sytuacja, w której dziecko wychowuje się w pełnej, funk-
cjonalnej rodzinie. Rodzina funkcjonalna to taka, która dobrze sobie radzi 
z trudami dnia codziennego, pomyślnie rozwiązuje problemy, kierując się 
chęcią utrwalania wspólnoty rodzinnej i realizacją przypisanych jej funkcji. 
Dziecko jest pilnym obserwatorem i dobrym naśladowcą. Pierwszym i naj-
ważniejszym wzorcem do powielania są dla niego rodzice. Od nich więc 
zależy, jakie wartości mu przekażą, co w życiu będzie dla niego ważne, jaki 
będzie jego stosunek do innych ludzi. 

O jakości doświadczeń dziecka przede wszystkim decyduje rodzi-
na, której oddziaływanie przebiega dwoma torami: jako świadoma praca 
wychowawcza oraz jako działania niezamierzone. Wpływ ten trwa przez 
wiele lat, mimo przeobrażeń w rodzinie, jest ona zawsze najistotniejszym 
dla dziecka środowiskiem wychowawczym. O roli rodziny jako naturalne-
go środowiska życia i wychowania przekonuje H. Izdebska, pisząc, że „nie 
przedszkole i nie szkoła, mimo ich niepodważalnego znaczenia w wycho-

18 Familiaris Consortio, Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnic-
two „Tum”, Wrocław 1995, s. 31.

19 J. Szkodoń, Małżeństwo i rodzina w twórczości pisarskiej i działalności pastoralnej Kar-
dynała Karola Wojtyły, „Ruch biblijny i Liturgiczny” 1979 nr 3, s. 33. 
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waniu młodego pokolenia, stanowią pierwsze źródło przekazu symboli, za 
pomocą, których dziecko zaczyna się porozumiewać z otoczeniem i dzięki 
którym nawiązuje z nim kontakt”20. W rodzinie dziecko uczy się reago-
wania na odczuwane braki, wyrażania takich uczuć, jak: zadowolenie, ra-
dość, niepokój, gniew, lęk. W rodzinie dziecko spotyka się po raz pierwszy 
z wartościowaniem, dowiaduje się, co jest dobre, a co złe. Informacje te są 
fundamentem wiedzy małego dziecka. W rodzinie dziecko uczy się po raz 
pierwszy norm postępowania. Jest przygotowywane do pełnienia w przy-
szłości różnych ról społecznych na przykład: członka rodziny, ucznia, ko-
legi, członka zespołów artystycznych, różnych organizacji społecznych.  
H. Izdebska podkreśla silnie socjalizującą rolę rodziny, twierdząc, iż rodzi-
na przeważnie nieświadomie, poprzez wzory zachowań dorosłych, kształ-
tuje pierwsze wyobrażenia dziecka o otaczającym je świecie.

Całe społeczne (czasami niewłaściwe) tło życia rodziny, postawy rodzi-
ców wobec siebie, dzieci i innych ludzi, wobec różnych problemów i zjawisk 
otaczającego świata, stanowią źródło nieprawidłowych zachowań dziec-
ka oraz często są podstawą trudności wychowawczych. Rodzina różni się 
od innych grup społecznych tym, iż ma swój wewnętrzny niepowtarzalny 
świat. W rodzinie, która funkcjonuje prawidłowo, wpływy socjalizacyjno- 
-wychowawcze powinny się ściśle z sobą wiązać, tworząc konsekwentny 
system oddziaływania na młode pokolenie, zgodny z odpowiadającym po-
trzebom całego społeczeństwa systemem wartości ideowych, moralnych 
i kulturowych. Rodzina w sposób spontaniczny przygotowuje dziecko do 
życia w różnych okresach i sytuacjach. Czynnikiem silnie oddziałującym 
na dziecko w rodzinie jest właściwy klimat zaspokajanych potrzeb psy-
chicznych. Dobre stosunki rodzą w dziecku poczucie emocjonalnego bez-
pieczeństwa, które ułatwia realizację jego ambicji, planów na przyszłość. 
Dobry klimat emocjonalny zespala rodzinę jako całość, sprzyja porozu-
miewaniu się i wzajemnemu zrozumieniu, pozwala na tworzenie i dosko-
nalenie systemu wychowania najbardziej korzystnego z punktu widze- 
nia rozwoju osobowości dziecka i jego przygotowania do życia, hamuje 
dążenia egoistyczne, kształtuje właściwy stosunek do rówieśników i do-
rosłych, pobudza wyobraźnię, wzbogaca życie rodzinne o wartości naj- 
cenniejsze. 

20 Por. H. Izdebska, Rodzina i jej funkcja wychowawcza, w: Encyklopedia Pedagogiczna, 
red. W. Pomykało, Wydawnictwo fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 699.



46 edyta Laurman-Jarząbek

Rolę rodziny w kształtowaniu się przyszłego, wartościowego członka 
społeczeństwa, H. Izdebska określa następująco: „W rodzinie rozwijają się 
wyobrażenia o własnym miejscu w życiu społecznym, w rodzinie kształtują 
się podstawowe cechy charakterologiczne, jak uczynność, obowiązkowość, 
krytycyzm i samokrytycyzm, potrzeba odczuwania własnej wartości i uży-
teczności społecznej, takt, delikatność, poczucie godności osobistej albo –  
przy niewłaściwym klimacie wychowawczym – egoizm, pasożytnictwo, 
wygodnictwo, lekceważenie praw innych ludzi oraz powszechnie obowią-
zujących w danym kręgu kulturowym zasad postępowania i współżycia”21. 

Oddziaływanie rodziny dokonuje się w toku codziennego życia. Jego 
efekty, szczególnie postawy prospołeczne, zależą od struktury rodziny, pa-
nujących w niej stosunków, poziomu kulturalno-wychowawczego, sytuacji 
materialnej oraz świadomości i odpowiedzialności za rozwój dziecka. Ist-
nieje wiele rzeczy, których dziecko może się nauczyć wyłącznie w rodzi-
nie. Na pewno jest to umiejętność okazywania uczuć, wyrażania własnych 
poglądów, szacunku dla innych (starszych, odmiennych), przekazywania 
emocji, a także poszanowania tradycji kultywowanych przez jej członów. 
Tak więc w obrębie rodziny dziecko uczy się podstawowych praw: miłości, 
tolerancji, uczciwości i tradycji. bardzo ważne jest, by rodzina była spójna 
wewnętrznie, ponieważ zarówno dla dziecka, jak i rodziców jest ona pod-
stawowym modelem społeczeństwa. Rodzina jako mała grupa społeczna 
oparta na więzi osobowej, gdzie kontakty są częste, bezpośrednie i o wyso-
kim stopniu intymności, kształtuje u młodego człowieka wysoką świado-
mość identyfikacji z nią i jej wartościami. Tu dziecko uczy się solidarności, 
doświadcza poczucia bezpieczeństwa, miłości i akceptacji.

Pedagog szkolny w systemie wsparcia i pomocy uczniom 
oraz rodzicom

Wychowanie dzieci i młodzieży jest najważniejszym zadaniem podej-
mowanym przez kolejne pokolenia. To proces złożony, trudny, wymagający 
poświęcenia i współpracy wielu osób: rodziców, nauczycieli, wychowawców. 
Wychowujemy w celu ukształtowania jednostki dojrzałej, odpowiedzialnej, 
zdolnej do podejmowania zadań, decyzji, które mają niezwykłe znaczenie 

21 H. Izdebska, Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzieckiem, Wydawnictwo 
Ossolineum, Wrocław 1967, s. 36.
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nie tylko dla niej samej, ale i dla całego społeczeństwa. bardzo znamienna 
i wciąż aktualna jest koncepcja wychowania S. Rucińskiego jako „wprowa-
dzania do życia wartościowego”. Wychowanie zgodnie z ideą tej koncepcji 
to nie tylko kształtowanie „wartościowej osobowości”, ale i wprowadzanie 
dzieci w „wartościowy sposób życia”. Wychowanie wiąże się z osobą jako 
wartością, umożliwia jej pełną samorealizację, użycie wszystkich jej sił – 
społecznie i biologicznie uformowanych – dla jej wyrażenia się w świecie, 
a może dla spełnienia w nim jej powołania22. Wprowadzając wychowanka 
na drogę poszukiwania prawdy o człowieku i jego wartościach, wprowadza-
my go na drogę refleksyjnego, świadomego kreowania własnej przyszłości.

Z wychowaniem, które jest nieodłącznym elementem oświaty, wiąże się 
termin opieka. Wychowanie i opieka to pojęcia bliskoznaczne, zakresy ich 
wzajemnie się uzupełniają i wzbogacają. Już wybitny pedagog społeczny 
Helena Radlińska napisała: „we wszystkich czynnościach opiekuńczych 
odbywa się akt wychowawczy...” i dalej „wychowanie – polega na pielęgno-
waniu rozwoju, na uczeniu sztuki odszukiwania i wyboru wartości istnieją-
cych oraz czynieniu z nich narzędzi własnego trudu, na wzbogacaniu wie-
dzy, na wyrabianiu sprawności w kierowaniu sobą i wykonywaniu pracy”23. 
Wychowaniu trudno byłoby obyć się bez opieki, która zapewnia niezbędne 
warunki dla prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego. Opieka jest 
szczególnie przydatna tam, gdzie pojawiają się niekorzystne dla rozwoju 
wychowanka zjawiska, zawsze bowiem pozostaje troska o bezpieczeństwo 
osobiste dziecka, którym w toku wychowania się zajmujemy. 

Szkoła jest placówką dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, która 
kształci przyszłe pokolenia, to miejsce przekazywania wiedzy, ale i ponad-
czasowych wartości. Jednak to rodzina jest podstawowym środowiskiem 
wychowawczym dzieci, najbardziej doniosłą z wychowawczego punktu wi-
dzenia instytucją. Coraz częściej jednak dzisiejsi rodzice nie radzą sobie 
z przygotowaniem młodych ludzi do życia we współczesnym społeczeń-
stwie, w którym zmieniają się nie tylko warunki egzystencji, ale i obowią-
zujące normy społeczne. 

W takiej rzeczywistości wzrasta rola i pojawiają się nowe zadania opie-
kuńczo-wychowawcze szkoły jako instytucji. Wychowanie szkolne do  
jakiego zobowiązany jest nauczyciel to mądre towarzyszenie dziecku 

22 S. Ruciński, Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, Wydawnictwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981, s. 163.

23 Por. H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Ossolineum, Warszawa 
1961.
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w rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego24, 
a oznacza to wszechstronną opiekę nad uczniem i wywiązywanie się na-
uczycieli i wychowawców z zadań dydaktycznych, wychowawczych, orga-
nizacyjnych i opiekuńczych. Osobą, która może być pomocna szkole w peł-
nieniu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a nauczycielom w realizacji 
ich zadań jest praca pedagoga szkolnego.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia wielu wybitnych pedago-
gów wskazywało na potrzebę stworzenia w szkołach etatu dla doświad-
czonego, wysoko kwalifikowanego pracownika, który nie mając obowiąz-
kowych zajęć dydaktycznych, zajmowałby się wyłącznie sprawami opieki 
i wychowania w szkole. Aleksander Kamiński sugerował, że pracownikiem 
takim mógłby być etatowy szkolny opiekun społeczny, który zajmowałby 
się tylko przypadkami poważniejszymi25. Każde dziecko to indywidualny 
przypadek, w stosunku do którego, po ustaleniu diagnozy poprzedzonej 
wnikliwą analizą wywiadu środowiskowego, opiekun opracowywałby plan 
postępowania terapeutycznego oraz realizował go. Irena Kryczyńska po-
pierała tę koncepcję, uważała, że szkole potrzebny jest pracownik nieob-
ciążony obowiązkiem nauczania, ale umiejący rozwiązywać indywidualne 
problemy dzieci i znający dobrze wszystkie aspekty opieki nad nimi. Anto-
nina Kłosowska sugerowała zatrudnianie w szkołach pedagoga i socjologa 
lub psychologa społecznego, którzy pełniliby funkcje opiekuna społeczne-
go i badacza życia dzieci i młodzieży. Na początku lat siedemdziesiątych  
XX wieku rozpoczął się proces przekształcania się funkcji społecznej 
szkoły. Miernikiem nowoczesności ówczesnej szkoły stał się sposób wy-
pełniania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej. eksperyment, ja-
ki zaproponowało Ministerstwo Oświaty i Wychowania, to wprowadzenie 
w 5–6 szkołach miejskich liczących ponad 600 uczniów etatu pedagoga 
szkolnego. Główne zadanie, jakie spoczywało na tym nowym pracowni-
ku pedagogicznym szkoły, dotyczyło organizacji i koordynacji działalności 
placówki w zakresie pomocy i opieki wychowawczej nad dzieckiem oraz 
podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej rodziców. W ten sposób roz-
począł się dwuletni okres sprawdzania w praktyce eksperymentu, które-
mu towarzyszyła dyskusja, wymiana doświadczeń i poglądów środowiska 
nauczycielskiego i oświatowego, mająca na celu wspólne wypracowanie 

24 Biblioteczka Reformy. O programie wychowawczym szkoły, Warszawa 2001, s. 9.
25 Por. J. Cichowicz, Model pracy opiekuńczo-wychowawczej pedagoga szkolnego, „Oświa-

ta i wychowanie” 1986 nr 37, s. 12.
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modelu pracy pedagoga szkolnego. Coraz częściej sugerowano również 
potrzebę uregulowania formalno-prawnych spraw związanych z powoły-
waniem i działalnością pedagoga szkolnego. Dnia 7 listopada 1975 roku 
Ministerstwo Oświaty i Wychowania wydało zarządzenie w sprawie pra-
cy nauczyciela – pedagoga szkolnego oraz załącznik zawierający wytyczne 
określające zadania pedagoga szkolnego26. Wytyczne te wskazywały na pięć 
kierunków działań pedagogów szkolnych: działalność ogólnowychowaw-
cza – polegająca na analizowaniu sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, 
planowaniu pracy wychowawczej, prowadzeniu preorientacji zawodowej 
i badaniu dojrzałości szkolnej; profilaktyka wychowawcza; wyrównywanie 
braków w nauce, likwidowanie mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych, 
indywidualna pomoc uczniom, sprawy opiekuńcze wynikające najczęściej 
z wadliwego funkcjonowania rodziny.

Programowe zadania pedagogów szkolnych ustalone w 1975 roku nie są 
przystosowane w żaden sposób do realiów współczesnej szkoły. Zjawiska-
mi poprzednio niewystępującymi na tak dużą skalę są: dostępność środków 
psychoaktywnych, zwiększony poziom agresji, pojawiające się różne for-
my przemocy fizycznej i psychicznej, nerwice i fobie szkolne. Wielkiemu 
przeobrażeniu uległ system państwa, wraz z nim pojawiła się reforma sys-
temu oświaty, a z nią, oprócz zadań opiekuńczych, wychowawczych, nowe 
wynikające z wymogów chwili, sytuacji i kontekstu społecznego zadania 
prewencyjne i resocjalizacyjne pedagoga szkolnego. Najważniejszym do-
kumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego było Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dokument ten nakła-
da na szkoły obowiązek udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicz-
nej m.in. poprzez zatrudnianie pedagogów i psychologów. Organizowana 
w szkołach pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności 
na: diagnozowaniu środowisk ucznia, rozpoznawaniu potencjalnych moż-
liwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspakaja-
nia, rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej27.

26 Por. J. Cichowicz: Model pracy opiekuńczo-wychowawczej pedagoga szkolnego, „Oświa-
ta i wychowanie” 1986 nr 37, s. 11-12.

27 Por. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie zasad udzielania i orga-
nizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-
kach (Dz. U nr 6/2003 poz. 65).
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Najnowszym dokumentem prawnym regulującym pracę pedagogów 
szkolnych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listo-
pada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej28, w którym podkreśla się konieczność pracy zespo-
łowej i odpowiedzialność wszystkich nauczycieli i specjalistów zatrudnio-
nych w szkole za udzielanie tej pomocy. Rozporządzenie reguluje powstanie 
w szkołach zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadania 
związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, którą ustawodawca 
przypisał, w myśl najnowszego rozporządzenia, wszystkim nauczycielom 
i specjalistom – w tym szkolnemu pedagogowi – pracującemu w placówce, 
to: udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która pole-
ga ona na rozpoznawaniu (diagnozowaniu) i zaspokajaniu indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego 
indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczegól-
ności z niepełnosprawności, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
niedostosowania społecznego, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych 
trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby 
przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń 
edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją byto-
wą ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontakta-
mi środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych 
z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

W rozporządzeniu znajduje się zapis konieczności udziału w pracy ze-
społu psychologiczno-pedagogicznego nauczycieli i innych specjalistów 
pracujących w szkole z dzieckiem. Celem zespołu jest: analiza poziomu 
wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzecze-
nie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (także ucznia co do 
którego stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę obję-
cia pomocą psychologiczno-pedagogiczną), a następnie opracowanie dla 
niego planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych – okresowa 
ocena skuteczności zaplanowanych działań; podejmowanie działań media-
cyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

28 www.men.gov.pl (dostęp dnia: 27.01.2011).
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Wiele polskich rodzin w pogoni za materialną stroną życia coraz mniej 
czasu poświęca wychowaniu dzieci, wielu rodziców nie radzi sobie z tru-
dami życia codziennego. W obecnej rzeczywistości edukacyjnej każdy na-
uczyciel jest pedagogiem, często pełni rolę wychowawcy. Jednak inaczej 
postrzega się pedagogów szkolnych, bo to właśnie oni, specjalnie przygo-
towani przez odpowiednią specjalizację (pedagogika opiekuńczo-wycho-
wawcza, resocjalizacyjna i inne) są osobami do zadań wyjątkowych, nie-
codziennych, nie zawsze łatwych. To osoby w szkole, które muszą często 
stawiać czoła najbardziej wyszukanym trudnościom i problemom dotyka-
jącym dzieci i ich rodziny. Do każdego muszą podejść indywidualnie i mieć 
na uwadze wrażliwą i dość pobudliwą naturę ucznia, a także rodzica, cza-
sami i nauczyciela. Każde dziecko – uczeń przynosi z sobą do szkoły cały 
bagaż zachowań charakterystycznych dla jego rodziny, które czasami nie są 
zgodne z przyjętymi normami i zasadami społecznymi. Często spotykaną 
postawą rodziców jest zagubienie, bezsilność oraz bezradność wobec pro-
blemów dziecka i własnej rodziny. Rodzicom brakuje nieraz elementarnej 
wiedzy na temat procesu wychowania i trudno jest im dostrzec związek 
trudności dziecka z niewłaściwą sytuacją rodzinną. Nie zawsze też znają 
w dostatecznym stopniu swoje dziecko, jego zainteresowania, potrzeby, 
problemy, przeżycia, które są wynikiem dysfunkcjonalności rodziny.

Rodzina z problemem alkoholowym

W obecnej rzeczywistości rodzina polska przeżywa trudny okres, po-
wodujący problemowe sytuacje dla małżeństwa i rodziny. Pogorszył się po-
ziom materialny wielu rodzin, na ważności straciły niektóre wcześniej istot-
ne wartości, rozluźnieniu uległy pewne normy etyczne i społeczne, a nawet 
więzy emocjonalne. bezpośrednimi czynnikami powodującymi sytuacje 
kryzysowe w rodzinie są: bezrobocie, bezdomność, zarobkowa emigracja, 
liberalizacja poglądów etycznych i moralnych, przemoc i potwierdzona 
wieloma badaniami naukowymi – choroba alkoholowa. 

Mając na uwadze funkcjonalność rodziny, możemy powiedzieć, że jej 
istotą jest systemowość i wspólnota. Każda osoba w rodzinie to ogniwo 
systemu, które ma wpływ na funkcjonowanie innych, pozostałych osób – 
elementów systemu rodzinnego. Rodziny, które pokonują trudy dnia co-
dziennego, rozwiązują problemy, kierując się chęcią utrzymania wspólnoty  
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i realizacją przypisanych jej funkcji, nazywamy rodzinami funkcjonalnymi. 
Rodzina dysfunkcjonalna natomiast to taka, która nie potrafi dostatecznie 
dobrze wypełniać swoich funkcji, a więc taka, która nie potrafi sprostać 
obowiązkom wobec dzieci i innych członków oraz pomyślnie rozwiązywać 
swoich problemów i sytuacji kryzysowych29. Dysfunkcjonalny dom staje 
się źródłem przykrości emocjonalnych, podłożem napięć i frustracji dla 
osób dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci, które szczególnie ponoszą 
konsekwencje braku realizacji podstawowych zadań rodziny. brak poczu-
cia bezpieczeństwa, wstyd, poczucie inności, bezradność to uczucia towa-
rzyszące dziecku z rodziny z problemem uzależnień. Choroba alkoholowa 
należy do zjawisk, których zasięg i szkodliwość społeczna jest bardzo duża 
i niezwykle widoczna. Nadużywanie alkoholu w Polsce od dawna jest po-
ważnym problemem społecznym, mającym zdecydowany wpływ na funk-
cjonowanie rodziny.

W. Sztander tak definiuje rodzinę z problemem alkoholowym: „Ro-
dzina z problemem alkoholowym to rodzina, w której ktoś pije w sposób 
nadmierny, destrukcyjny lub niekontrolowany” oraz taka, w której choćby 
jedna osoba pije w sposób przynoszący szkodę całej rodzinie30. Autorka 
wymienia następujące cechy charakterystyczne dla rodziny z problemem 
alkoholowym31: 

1. W rodzinie z problemem alkoholowym trudno o akceptację siebie 
i pozytywną tożsamość. Rodzina, jak i dzieci związane są węzłem krzywdy 
i winy, urazy, agresji oraz poczucia, że nikt nie jest w porządku. emocjonal-
na atmosfera rodziny alkoholowej ogniskuje się wokół wstydu, żalu, złości, 
lęku, poczucia winy i krzywdy. Inni ludzie i inne rodziny także przeżywają 
te wszystkie stany, jednak rzadko kiedy w tak nasilonym połączeniu i cha-
osie, jak ma to miejsce w rodzinie z problemem alkoholowym.

2. W rodzinie alkoholowej wiele dobrych cech zanika, między innymi 
uczucia. Dzieci w tych rodzinach raczej mówią: „tata źle się czuje” i „mama 
jest zmęczona”, niż – ktoś się po prostu upił. Wstyd i lęk każą kłamać nawet 
przed sobą. Atmosfera w rodzinie z problemem alkoholowym przypomina 

29 Por. S. badora, b. Czeredrecka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wspomagania, Wydaw-
nictwo „Impuls”, Kraków 2001, s. 54.

30 Por. W. Sztander, Rodzina z problemem alkoholowym, PARPA, Warszawa 2003.
31 Por. Z. Gaś, Rodzina wobec uzależnień, Marki-Struga „Michalineum”, Warszawa 1993; 

por. także W. Sztander, Poza kontrolą, Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Warszawa 1993.
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burzę albo ciszę przed burzą. W takich warunkach brak dzieciom odwagi, 
aby mówić o swoich kłopotach.

3. W rodzinach tych brak jest wzajemności. Alkoholik nagminnie nie 
wypełnia swojej roli: współmałżonka, rodzica i partnera życiowego, po-
przez fakt, że umowy, z nią czy nim, nie są wypełniane, a terminy niedo-
trzymywane. Jeśli brak wzajemności trwa całe lata i dotyczy wielu istotnych 
dziedzin życia, w rodzinie powstaje atmosfera urazy.

4. W rodzinie z problemem alkoholowym brak jest otwartości, ludzie 
zamykają się przed innymi. Przestaje się zapraszać znajomych do siebie 
przez wstyd, co mogą zastać w domu, przestaje się też ich odwiedzać, by nie 
prowokować zaproszeń i dopytywania się. Dzieci nie zapraszają kolegów, 
dlatego wychodzą najdalej na ulicę. Rodzina izoluje się. Zostają sami. Pod-
stawowa specyfika rodziny alkoholowej polega na tym, że osobą uzależ-
nioną jest z reguły człowiek dorosły, a substancją uzależniającą – alkohol. 
Stawanie się rodziną alkoholową, jak pisze Z. Gaś, to proces, w trakcie, któ-
rego do rodziny zostaje wprowadzony alkohol, a więc w wyniku, którego 
używanie alkoholu przez jedną lub więcej osób staje się podstawową zasadą 
organizującą i kształtującą życie rodziny. W efekcie, któregoś dnia rodzina 
zauważa, że całe jej życie koncentruje się wokół alkoholu.

Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci w rodzinach z problemem uza-
leżnienia. Dziecko boryka się z bezradnością, wstydem, poczuciem winy, 
z pragnieniem bycia dostrzeganym, kochanym i akceptowanym. To one ja-
ko pierwsze odczuwają braki w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych i ma-
terialnych. W rodzinie z problemem alkoholowym dzieci uczą się trzech 
rzeczy: nie mówić, nie ufać i nie czuć. 

Zasada „nie mów” – to bezwzględne zachowanie milczenia o tym, co 
dziecko przeżywa i czego doświadcza w domu rodzinnym. Dorośli nakazu-
ją, by ukrywało swoje przeżycia w rodzinie i poza nią, ponieważ mówienie 
o tym nasila kryzys rodziny. Skutki stosowania tej zasady są niebezpieczne; 
dziecko zamyka się w sobie i nie mówi o swojej rodzinie ze strachu i wsty-
du lub też w nadziei, że będzie lepiej. Taki stan rzeczy skazuje dziecko na 
samotność zarówno w domu, jak i w szkole.

Zasada „nie ufaj” wymaga od dziecka, aby nie darzyło zaufaniem niko-
go. brak zaufania do ludzi sprawia, że dziecko nie ma poczucia bezpieczeń-
stwa, traci poczucie własnej wartości. brak zaufania do osób dorosłych, 
którzy nigdy nie dotrzymują słowa (mechanizm „magicznego planowania”  
osoby uzależnionej) rodzi chaos myśli i uczuć.
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Zasada „nie odczuwaj” zaleca bycie „mocnym”, niepoddawanie się emo-
cjom. W takiej sytuacji słowa nie ranią, a przemoc nie boli32.

Dziecko alkoholika wprowadzane jest w wadliwe role społeczne, które 
umożliwiają funkcjonowanie patologicznego systemu rodzinnego. Chociaż 
nie akceptuje alkoholizmu rodziców, to jednak milczy – jest to najlepszy 
sposób na spokój w domu. Już dziecko w wieku przedszkolnym i młodszym 
szkolnym dostrzega związek pomiędzy spożywaniem alkoholu a negatyw-
nym zachowaniem rodziców. Ponieważ pod wpływem alkoholu zdarzają się 
sytuacje agresji i przemocy dzieci żyją w ciągłym strachu, lęku, złości. Nie 
potrafią zapanować nad przemocą ze strony rodziców, więc wszystko, co ro-
bią inni członkowie rodziny, traktują jako prowokację i za to ich obwiniają. 

W rodzinie z problemem alkoholowym w centrum relacji znajduje się 
osoba uzależniona, całe życie rodzinne skoncentrowane jest wokół niego. 
„Tak jak życie alkoholika obraca się wokół butelki, tak życie jego rodziny 
obraca się wokół niego. Dlatego też mówimy o zależności od zachowań al-
koholika lub współuzależnieniu”33.

Osoba uzależniona cały swój wysiłek i energię angażuje w zaspokojenie 
swojego nałogu. Jest to relacja jednostronna, ponieważ nałóg rządzi czło-
wiekiem. W efekcie nie ma on czasu na to, by być „głową rodziny”. To dzieci 
wraz ze współmałżonkiem zajmują się uzależnionym rodzicem. Rodzina 
usprawiedliwia alkoholika, ukrywa skutki choroby alkoholowej i przejmuje 
odpowiedzialność za jego zachowanie. 

Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym przyjmują obronne 
wzory funkcjonowania, ułatwiają trwanie sytuacji komfortowej dla alko-
holika, W. Sztander wyróżnia pięć podstawowych wzorów34:

•	 Bohater rodziny – to najczęściej najstarsze dziecko, które przejmuje 
część obowiązków rodziców, jest to osoba silna, wytrwała, rezygnuje 
z rozwijania swoich zdolności i umiejętności, gdyż nie ma na to czasu, 
jest zajęta pomocą rodzicom oraz wychowywaniem młodszego rodzeń-
stwa, nie ma czasu na relaks i zabawę z rówieśnikami, nie dba o siebie, 
porzuca swoje dzieciństwo, obarcza się nadmierną ilością obowiązków, 
by innym było lżej.

32 Por. W. Sztander, Rodzina z problemem alkoholowym, PARPA, Warszawa 1995, s. 7. 
33 M. Dymek, Rodzina dysfunkcyjna –patologiczne wzory przystosowania do rzeczywisto-

ści, w: Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego – rzeczywistość lat dziewięć-
dziesiątych, t. 2, red. K. Dymek-balcerek, Politechnika Radomska, Radom 1999, s. 96.

34 Por. W. Sztander, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, PARPA, Warszawa 2000.
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•	 Wspomagacz – przyjmuje postawę obronną wobec alkoholika, opiekuje 
się nim, tuszuje skutki jego pijaństwa i usprawiedliwia go, co prowa-
dzi w konsekwencji do pogłębienia nałogu, całą energię życiową anga-
żuje w problem picia rodzica, w przyszłości prawdopodobnie zostanie 
współmałżonkiem alkoholika.

•	 Wyrzutek (Kozioł ofiarny) – rola ta przypada zazwyczaj dziecku młod-
szemu od bohatera, z którym nie może konkurować, jest odbiorcą agre-
sji alkoholowej, jest odrzucony przez rodziców, akceptacji szuka w gru-
pach antyspołecznych, źle się uczy, wagaruje, aby odreagować sięga po 
alkohol i narkotyki, od których się uzależnia.

•	 Aniołek; Dziecko Niewidzialne, Dziecko we mgle – to dziecko nie spra-
wiające problemów wychowawczych, ciche, zamknięte w sobie, dobrze 
się uczące, które jednak ucieka przed szarą rzeczywistością w świat ilu-
zji, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem.

•	 Maskotka (Błazen) – to zazwyczaj najmłodsze dziecko, które nauczyło 
się rozładowywać ponurą atmosferę w domu, poprzez rozśmieszanie 
rodziców, najczęściej jest narażone na wykorzystywanie seksualne, za-
wsze robi dobrą minę do złej gry, odsuwa od siebie smutek i cierpienie, 
jednak olbrzymim kosztem– jest bardzo słabe psychicznie.

Rodzina przyjmuje patologiczne wzorce zachowań (dzieci przyjmują 
obronne wzory funkcjonowania) w celu utrzymania systemu rodzinnego, 
który paradoksalnie jest niewygodny dla wszystkich członków rodziny. 
Utrzymywanie tego systemu powoduje olbrzymie szkody psychiczne wśród 
członków rodziny, zwłaszcza u dzieci35.

Pedagog szkolny w systemie wsparcia i pomocy dziecku  
oraz rodzinie z problemem alkoholowym

Pedagog szkolny to osoba w szkole, która ma bardzo duża rolę do ode-
grania w systemie wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie z problemem alko-
holowym. Pierwszym zadaniem w sytuacji podejrzenia (zgłoszenia nauczy-
ciela – wychowawcy lub sygnał ze środowiska) problemu alkoholowego 
w rodzinie ucznia jest diagnoza środowiska rodzinnego przy współpracy 
pracowników socjalnych oraz objęcie indywidualną opieką pedagogiczną 

35 Por. A.M. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, WSiP, Warszawa 2004.
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dziecka na terenie szkoły. Przeprowadzenie diagnozy w środowisku ro-
dzinnym, wspólnie z pracownikami socjalnymi sprowadza się do wywiadu 
w domu rodzinnym dziecka, sprawdzenia warunków mieszkalno-socjal-
nych oraz przeprowadzenia wstępnej rozmowy diagnozującej. Kolejne spo-
tkanie powinno odbyć się na terenie szkoły (w gabinecie pedagoga szkol-
nego) i nawiązywać do funkcjonowania dziecka w roli ucznia. Rozmowa 
dotyczyć powinna analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka 
oraz podjęcia zobowiązań przez rodzica o systematycznym kontakcie z wy-
chowawcą i pedagogiem. W sytuacji samotnego rodzicielska i jednocześnie 
problemu alkoholowego wskazane jest pokierowanie rodzica do odpowied-
nich placówek leczenia odwykowego oraz podpisanie kontraktu pomiędzy 
pedagogiem szkolnym i rodzicem o prawidłowym wypełnianiu zadań 
opiekuńczo-wychowawczym z konkretnymi działaniami w sytuacji niedo-
pełnienia obowiązków kontraktu. Kontrakt taki winien być monitorowany 
przez pedagoga szkolnego i w sytuacji odstąpienia od podpisanej umowy – 
wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zapisaną umową. Zabiegiem czasami 
koniecznym, ale i ostatecznym może okazać się skierowanie sprawy do Są-
du Rodzinnego z prośbą o rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia i ewentu-
alne objęcie rodziny kuratelą sądową. Taka decyzja jest o tyle ryzykowna, że 
może zakończyć się umieszczeniem dzieci w placówce opieki doraźnej na 
czas leczenia osoby uzależnionej (w sytuacji samotnego rodzicielstwa). 

Każda rola psychologiczna, którą prezentują dzieci z rodzin alkoholo-
wych, wymaga innego oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego.

Jeżeli chcemy pomóc dziecku osoby uzależnionej, musimy przede 
wszystkim dobrze zrozumieć naturę jego problemów. Musimy rozpoznać, 
jaką rolę odgrywa w rodzinie. Inaczej należy pracować z bohaterem rodzin-
nym, inaczej z dzieckiem niewidzialnym. Dla każdej z ról będą skuteczne 
inne, korekcyjne strategie oddziaływania. To, co może pomóc jednemu 
dziecku, dla drugiego może być pogłębianiem treści urazu, którego dozna-
ło. Należy więc stwarzać dziecku okazję do zdobywania takich doświad-
czeń, które wywołują u niego zmianę poglądów o rzeczywistości, zmianę 
zachowania i odreagowanie emocjonalne. Różnorodne zajęcia z dziećmi 
mogą pełnić funkcje socjoterapeutyczne, jeśli stanowią dla dziecka do-
świadczenia korygujące36. Cel zajęć powinien być określony nie tylko dla 
całej grupy, ale dla poszczególnych jej członków. Każde dziecko powinno 

36 Por. J. Strzemieczny, Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci ze szkół podstawo-
wych, Ministerstwo edukacji Narodowej, Warszawa 1998, s. 26.
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mieć opracowany swój indywidualny plan pomocy, dostosowany do jego 
potrzeb, rozeznanych przez dobrze przygotowaną diagnozę. Spojrzenie na 
sytuację dziecka z różnych punktów widzenia – stanu jego potrzeb, do-
tychczasowego rozwoju, aktualnego momentu rozwojowego urazów, jakie 
przeżyło i ich konsekwencji, roli, jaką pełni w rodzinie oraz uwzględnienie 
interakcji tych czynników, daje szansę na możliwie pełną ocenę sytuacji 
i zaplanowanie kierunków działań i kolejności ich realizacji. Udzielając 
pomocy, wychowawca – nauczyciel powinien nawiązać kontakt z innymi 
instytucjami, jak: pomoc społeczna, policja, kuratorzy, poradnia psycho-
logiczno-pedagogiczna, punkt konsultacyjny. Najważniejszą jednak oso-
bą w szkole, która jest profesjonalnie przygotowana do pracy z dzieckiem 
z rodziny z problemem uzależnień jest pedagog szkolny. I to z jego wiedzy 
i umiejętności warto korzystać, bo często zna dziecko, rodzinę i jest mu 
dużo łatwiej „wejść” w sytuację rodzinno-domową. Współpraca pomiędzy 
nimi i skoordynowanie podejmowanych działań może przyczynić się do 
poprawy sytuacji dziecka oraz zwiększenia skuteczności interwencji po-
dejmowanych wobec pozostałych członków rodziny, zwłaszcza w kontek-
ście motywowania rodziców do podjęcia terapii i rozwiązania problemów 
osobistych. Pomoc dziecku powinna być zawsze zintegrowana z pomocą 
rodzinie.

Kolejnym bardzo ważnym elementem strategii pomocy psychologicznej 
jest nawiązanie indywidualnej relacji pomiędzy dzieckiem a osobą wspiera-
jącą – pedagogiem. Dzieciom, żyjącym w rodzinach pijących alkoholików, 
bardzo potrzebne jest wsparcie. Można wspólnie z dzieckiem opracować 
strategie zachowania się, które umożliwią dziecku zachowanie adekwatne 
do danej sytuacji. Osoba wspierająca może też budować wspólnie z dziec-
kiem system wsparcia zewnętrznego, a więc poszukiwać bezpiecznych 
miejsc i osób, na pomoc których dziecko może liczyć (np. dziadkowie, 
ciocia, sąsiadka). Ważne, by pomóc dziecku w zrozumieniu tego, co dzieje 
się w rodzinie oraz w radzeniu sobie z lękiem, strachem, samotnością, po-
czuciem winy. edukacja dotycząca uzależnienia może być zagrażająca dla 
dziecka, którego rodzice nie leczą się. Podjęcie tego tematu może spowodo-
wać uruchomienie u dziecka mechanizmów obronnych i w konsekwencji 
wycofanie.

W rodzinach z problemem alkoholowym zaburzeniu ulegają proce-
sy socjalizacyjne. Rodziny te przekazują wzorce zachowań aspołecznych, 
a nawet przestępczych. Dzieci mają negatywne postawy wobec szkoły.  
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Najczęściej pojawiającymi się problemami w funkcjonowaniu w roli ucznia 
są niepowodzenia i trudności w nauce oraz relacje z rówieśnikami. Trud-
ności w nauce dzieci z rodzin alkoholowych wynikają z niskich możli-
wości intelektualnych, mikrodeficytów w funkcjonowaniu analizatorów 
(wzrokowego i słuchowego) oraz niesprzyjającej atmosfery edukacyjnej 
w domach rodzinnych. Niepowodzenia, których doświadczają dzieci, znie-
chęcają je do uczenia się, a zaniedbania wynikające z braku motywacji do 
nauki pogłębiają luki w wiedzy i umiejętnościach. Próby zmiany tej sytu-
acji powinny dotyczyć pomocy w nauce oraz oceniania prac samodzielnych 
ucznia. Pomoc w nauce wiąże się z bezpośrednim wsparciem nauczyciela 
poprzez uzupełnianie luk i braków w wiedzy i umiejętnościach z różnych 
przedmiotów szkolnych, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Należy pamiętać 
również o tym, że odrabianie prac w domu zazwyczaj stwarza dzieciom 
z rodzin alkoholowych spore trudności, często z powodu braku własnego 
miejsca do pracy, ale i atmosfery niesprzyjającej koncentracji i wysiłkowi 
umysłowemu. Zatem w ocenie prac domowych tych uczniów niezbędne 
jest uwzględnianie trudności, z jakimi się borykają, a zadaniem pedagoga 
szkolnego jest monitorowanie przebiegu kariery edukacyjnej dziecka z ro-
dziny z problemem alkoholowym. 

Niepowodzenia w nauce mają na ogół wpływ na pozycję ucznia w kla-
sie, czyli na określony stopień akceptacji i sympatii ze strony rówieśników. 
Napięcia, jakie dziecko odczuwa w związku z niepowodzeniami w nauce 
i ze szkołą w ogóle, prowadzą najczęściej do niepożądanych, agresywnych 
zachowań rozładowujących to napięcie. Dziecko staje się nielubiane i odsu-
wa się marginalnie poza grupę/klasę. Nauczyciel powinien więc dążyć do 
zapewnienia dzieciom z rodzin alkoholowych życzliwości innych uczniów. 
Skutecznym sposobem osiągnięcia tego celu jest włączanie tych dzieci do 
udziału w różnych pracach ważnych dla całej klasy. Niezwykle istotne w te-
go rodzaju działaniach jest równe traktowanie dzieci w podziale obowiąz-
ków klasowych.

Zdarza się często, że dzieci z rodzin alkoholowych unikają kontaktów 
z innymi ludźmi. Zazwyczaj widoczne są u nich braki kulturowe i językowe. 
Jakość ich wypowiedzi budzi zastrzeżenia – mówią wiele, ale mało płynnie 
i niepoprawnie. Słaba jest ich umiejętność skupienia uwagi. Mają widoczne 
problemy w komunikacji interpersonalnej. Wynika to przede wszystkim ze 
sprzeczności między ich chęcią utrzymania dobrego kontaktu, a nieumie-
jętnością przestrzegania językowych i kulturowych konwencji społecznych. 
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Mimo silnej motywacji i dużego wkładu w rozmowę, dzieciom z rodzin al-
koholowych trudniej jest nawiązać kontakt z drugą osobą niż innym dzie-
ciom. Świadomość własnych słabości oraz wrażliwość powodują, że gdy są 
upominane, zamykają się w sobie, ukrywając poczucie żalu. Konsekwencją 
mogą być próby rozładowania napięcia przez zachowania agresywne w sto-
sunku do rówieśników. Dzieci alkoholików łatwo ujawniają reakcje agre-
sywne, które dla nich samych są krępujące i stanowią źródło wstydu. bar-
dzo ważną rolę ma w takiej sytuacji pedagog szkolny, który przeprowadza 
z dzieckiem rozmowę interwencyjną, proponuje indywidualne spotkania 
lub proponuje zajęcia socjoterapeutyczne. Wszystko to ma na celu zmini-
malizować zachowania agresywne u dziecka oraz nauczyć innych sposo-
bów reagowania na sytuacje trudne. Każdy kontakt indywidualny dziecka 
z pedagogiem powinien oparty być na zaufaniu (dyskrecja) i budowaniu 
poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, a służyć to ma zrozumieniu je-
go problemów oraz ma stwarzać gotowość do mówienia. Istotą rozmowy 
dziecka z rodziny z problemem alkoholowym z pedagogiem szkolnym po-
winno być zdjęcie odpowiedzialności z dziecka za picie rodziców. Ważnymi 
komunikatami, które dziecko powinno usłyszeć są: to nie jest Twoja wina; 
nie jesteś sam; to nie jest wina Taty/mamy, że pije, tylko choroby, na którą 
choruje; alkoholik może przestać pić; potrzebujesz pomocy i na nią zasłu-
gujesz. Ważną, choć trudną dla dziecka sprawą jest zrozumienie mechani-
zmów uzależnień, ale mówienie o nich jest koniecznością w zrozumieniu 
skomplikowanej sytuacji rodzinnej.

Pedagog w szkole, a także nauczyciele i wychowawcy, mają wyjątkowe 
możliwości, jeśli chodzi o pomoc dzieciom, których rodzice piją – mają 
bowiem z tymi dziećmi wiele kontaktów na co dzień. Pedagog szkolny nie 
może pełnić roli terapeuty, może jednak zastosować wiele metod i środków, 
które zmienią sposób funkcjonowania dzieci w szkole i domu rodzinnym. 
bardzo ważne jest poświęcenie im większej uwagi. Dodatkowa troska, po-
święcony czas, daje poczucie dziecku, że jest ważne, przekonuje, że ktoś 
o nie dba i daje mu możliwość wyrażenia niepokojów, myśli i uczuć. Dzieci 
z rodzin alkoholowych potrzebują uznania, którego najczęściej nie otrzy-
mują w domu, dlatego tak ważne jest, aby chwalić dziecko za najmniejszy 
sukces w klasie. 

Praca pedagoga szkolnego z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 
to jeden z wielu problemów, któremu musi sprostać ten wyjątkowy pracow-
nik szkoły. Wyjątkowy, bowiem jest to jedyna osoba w szkole profesjonalnie 
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przygotowana do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i czasami jedyna, 
która zauważa problem dziecka, które w oczach innych pracowników jest 
„złe”, „niegrzeczne”, „nie uczące się”. Dlatego tak ważne są wyjątkowe pre-
dyspozycje osobiste pedagoga szkolnego. Oprócz wiedzy, powinien posia-
dać liczne umiejętności, a przede wszystkim szczególne cechy charakteru, 
takie jak: życzliwość, otwartość obiektywizm, szczerość. Pamiętać należy, że 
dla osiągnięcia pozytywnych efektów wychowawczych ważne są relacje po-
między pedagogiem, a nauczycielami. Kontakty oparte na wzajemnej ser-
deczności, zaufaniu i współpracy są niezbędne w niesieniu pomocy potrze-
bującym dzieciom i ich rodzinom. Ważna jest także niezbędna współpraca 
wszystkich pracowników szkoły, jak również środowiska lokalnego. Mając 
dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psycholo-
gicznymi i terapeutycznymi oraz kuratorami sądowymi pedagog pomaga 
w rozwiązywaniu nawet najbardziej skrywanych problemów rodzinnych 
uczniów, do których niewątpliwie należy problem alkoholowy. 
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Pedagog specjalny w procesie edukacji i rehabilitacji

Pedagogika specjalna jest jedną z dziedzin praktyki społeczno-wycho-
wawczej, która zmierza do poprawy funkcjonowania osób z różnymi od-
chyleniami od norm. Pedagog specjalny to osoba pracująca z ludźmi o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych (nauczyciel, wychowawca placówek 
kształcenia specjalnego, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej, poradni specjalistycznych np. Specjalistycznej Poradni i Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, reedukator, pedagog szkolny, osoba pro-
wadząca zespoły wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne itp.). Pedagog 
specjalny to również osoba zajmująca się badaniami w dziedzinie pedago-
giki specjalnej. Wykonywanie tego zawodu wymaga rozległego przygoto-
wania teoretycznego oraz wielu umiejętności praktycznych i szczególnych 
predyspozycji osobowościowych1. Pedagog specjalny powinien wykazać 
się dużymi umiejętnościami współpracując z rodzicami dziecka niepeł-
nosprawnego. Pedagog specjalny w procesie edukacji i rehabilitacji musi 
zwrócić uwagę na aksjologiczny kontekst swojej pracy.

Kompetencje pedagoga specjalnego

Kształcenie pedagogów specjalnych rozpoczęło się w Polsce w 1922 roku. 
W latach 1922-1969 zostały nim objęte osoby, które posiadały kwalifikacje 
pedagogiczne i staż pracy w zwykłym szkolnictwie. Natomiast kształcenie 

1 Por. e.M. Minczakiewicz, Aksjologiczny i społeczny wymiar służby nauczycielskiej 
w autopercepcji pedagogów specjalnych zatrudnionych w tradycyjnym i integracyjnym sys-
temie kształcenia, w: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, red.  
S. Palak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 199. 
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pedagogów specjalnych na poziomie magisterskim rozpoczęło się w Polsce 
w 1973 roku2. Obecnie studia w zakresie pedagogiki specjalnej odbywa-
ją się na poziomie licencjackim i magisterskim. Zgodnie ze standardami 
kształcenia dla tego kierunku studiów pedagog specjalny powinien prezen-
tować postawę humanistyczną: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, 
wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wy-
magającego pomocy. Powinien posiadać umiejętności posługiwania się in-
terdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, 
odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edu-
kacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Ponadto powinien umieć 
rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać problemy edukacyjne, rehabili-
tacyjne i resocjalizacyjne3. Tak, więc pedagog specjalny powinien posiadać 
wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Musi odznaczać się odpo-
wiednią postawą pedagogiczna i właściwy system wartości. 

K. Plutecka proponuje następujące nowoczesne paradygmaty pedeuto-
logiczne, które charakteryzują osobowość pedagoga specjalnego4:
 1) paradygmat człowieczeństwa (pełne urzeczywistnienie głoszonych 

poglądów w życiu, bycie człowiekiem dobrym, życzliwym, kocha-
jącym, wydobywanie w wychowanku cech pozytywnych, pełni jego 
człowieczeństwa);

 2) paradygmat autorytetu wyzwalającego (należy być autorytetem mo-
ralnym i intelektualnym, działania powinny być oparte na wiedzy, 
wiarygodności, autentyczności, akceptacji i empatii);

 3) paradygmat samokształcenia (zarówno dokształcenie zawodowe, jak 
i ciągłe doskonalenie etyczne; szczególnie ważne jest, aby pedagog 
był refleksyjny i twórczy w swoich działaniach; aktualizował i pogłę-
biał wiedzę; był otwarty na innowacje w zakresie dydaktyki);

 4) paradygmat poczucia odpowiedzialności za proces edukacji i wy-
chowania osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 5) paradygmat pomocy pomagającemu;

2 Por. J. Pańczyk, Kształcenie pedagogów specjalnych, w: Pedagogika specjalna, red.  
W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 113.

3 Por. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. 
w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, 
a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia mie-
dzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166).

4 Por. K. Plutecka, Obraz pedagoga specjalnego w aspekcie nowoczesnych paradygmatów 
pedeutologicznych, „Szkoła Specjalna”, 2005 nr 1, s. 113-119.
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 6) paradygmat samoaktualizacji (podejmowanie działań innowacyj-
nych, kreatywnych, samoaktualizujących; krytyczne ustosunko-
wanie się do nabywanej wiedzy; wzmacnianie swoich kompetencji 
praktycznych, jak i moralnych).

M.R. Olson, L. Chalmers, J. H. Hoover na podstawie przeprowadzonych 
badań własnych doszli do wniosku, że pedagog specjalny, jeśli chce odnosić 
sukcesy w swojej pracy, powinien5:
 – mieć tolerancyjną, refleksyjną i elastyczną osobowość,
 – być odpowiedzialny,
 – dostosowywać oczekiwania do możliwości ucznia,
 – okazywać wewnętrzne ciepło i akceptację.

Od pedagoga wymaga się więcej niż od przedstawicieli innych grup za-
wodowych, ponieważ przyjmuje się, że jest to profesja należąca do kategorii 
zawodów zaufania społecznego. Można przypuszczać zatem, że oczekiwa-
nia społeczne wobec pedagogów specjalnych, szczególnie związane z ich 
osobowością są znacznie większe i bardziej złożone, ponieważ pracują oni 
z grupą osób o specyficznych potrzebach. 

M. Grzegorzewska w Listach do młodego nauczyciela zwracała uwagę, iż 
pedagog specjalny powinien być prawdziwym człowiekiem, być sobą, po-
winien być stale twórczy, powinna go cechować dobroć, wiara w skutecz-
ność swojej pracy, optymizm; ponadto powinien posiadać autorytet i na-
ukowe zainteresowanie pracą. Wciąż aktualne są słowa twórczyni polskiej 
pedagogiki specjalnej, która tak pisała o powinnościach nauczyciela: „Im 
jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą 
dla innych życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności 
za swoją pracę, tym głębszy zostawia ślad w duszach dzieci. Może, więc 
można by powiedzieć, że im lepszy będzie nauczyciel, tym lepszy będzie 
świat i życie każdego człowieka? – Może…?”6.

Klasycy pedagogiki specjalnej (Grzegorzewska, Doroszewska, Han-
Ilgiewicz) wskazują na rolę pedagoga specjalnego jako terapeuty. Nauczy-
ciel jako terapeuta powinien posiadać takie cechy, jak: empatia, umiejęt-
ność wsparcia, autentyczność, bezpośredniość. 

5 Por. M.R. Olson, L. Chalmers, J. H. Hoover, Attitudes and Attributes of General Educa-
tion Teachers Identified as Effective Inclusionists, „Remedial and Special Education”, 1997,  
vol. 18, no 1, p. 30-32.

6 M. Grzegorzewska, Listy do młodego nauczyciela. Cykl I-III, WSPS, Warszawa 1996, 
s. 17.
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J. Wyczesany uważa, że nauczyciel – terapeuta powinien7:
 1) inspirować pracę dziecka,
 2) szanować autonomię i godność dziecka,
 3) powinien być otwarty na potrzeby dziecka,
 4) systematycznie obserwować zachowania dziecka w różnych sytu-

acjach,
 5) pielęgnować i kształtować rozwój dziecka,
 6) zachęcać do podejmowania nowych działań,
 7) proponować różne formy aktywności przez stwarzanie odpowied-

nich warunków emocjonalnych.
C. Rogersa wymienia trzy podstawowe cechy, których posiadanie stano-

wi warunek skuteczności udzielanej przez terapeutę pomocy. Są to: empatia, 
autentyczność i ciepło. Jak zauważa S. Murgatroyd, „empatia jest zrozumie-
niem i dzieleniem się, a nie ocenianiem i wspieraniem. empatia wymaga 
od nas wniknięcia w świat innej osoby tak jakby był naszym własnym”8.

J.A. Kottler uważa, iż ważne jest, „kim jest terapeuta jako człowiek, po-
nieważ od niepamiętnych czasów każdy skuteczny uzdrawiacz odznaczał 
się charyzmą i siłą osobowości”9. Dalej zwraca uwagę na takie cechy, jak: 
entuzjazm, poczucie humoru, okazywanie troski, wiarygodność, pewność 
siebie, cierpliwość, wrażliwość, zaakceptowanie swojej niedoskonałości – 
gotowość zwracania się o pomoc do innych10.

Nauczyciel musi doskonalić swój warsztat pracy i rozwijać swoje kom-
petencje.

Umiejętność przekazywania wiedzy innym wymaga oprócz wiedzy teo-
retycznej zdolności „bycia twórczym”. e. fromm zauważa, że „być twór-
czym oznacza uważać cały proces życia za proces narodzin i nie brać żadnej 
jego fazy za końcową”.

Ważne elementy twórczej postawy według e. fromma to m.in. 11:
	 −	 świadomość i wrażliwość,
	 −	 umiejętność koncentrowania się,
	 −	 umiejętność dziwienia się,

7 Por. J. Wyczesany, Pedagog specjalny jako terapeuta w ujęciu klasyków oraz w ujęciu 
współczesnym, w: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, red.  
S. Palak,Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 29-32.

8 S. Murgatroyd, Poradnictwo i pomoc, Wydawnictwo Zysk i S-ska, Poznań 2000, s. 28-29.
9 J.A. Kottler, Skuteczny terapeuta, GWP, Gdańsk 2003, s. 79.
10 Por. tamże, s. 75-97.
11 Por. tamże.
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	 −	 ciekawość,
	 −	 oryginalność.

Wydaje się, że właściwą relacją interpersonalną między pedagogiem 
i wychowankiem jest dialog. Dialog należy rozumieć jako stałą gotowość 
dążenia przez rozmowę i wszelkie inne formy kontaktu osobowego do zro-
zumienia innych, zbliżenia się do nich i w miarę możliwości współdziała-
nia z nimi12.

Wskazane jest, aby nauczyciel, który pracuje z osobami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, był dla nich autorytetem. Pedagog jest dla swoich 
podopiecznych autorytetem dzięki swoim cechom osobowym. Autorytet 
istnieje, gdy kompetentny i uznany nauczyciel podaje wskazania możliwe do 
przyjęcia ze zrozumieniem i zaufaniem ze strony uczniów. O autorytecie de-
cyduje nauczyciel poprzez swoje zachowanie oraz uczniowie, którzy go po-
dziwiają, a jego działania uważają za wartościowe i godne naśladowania13.

Autorytet nauczyciela warunkują następujące czynniki:
	 −	 uwarunkowania zewnętrzne – niezależne bezpośrednio od nauczy-

ciela (ranga zawodu nauczyciela w społeczeństwie);
	 −	 uwarunkowania częściowo zależne od nauczyciela (znaczenie szkoły 

i zawodu nauczyciela w środowisku lokalnym);
	 −	 uwarunkowania wewnętrzne – zależne od nauczyciela (zachowa- 

nie nauczyciela względem podopiecznych i osób, z którymi współ-
pracuje)14.

Z badań prowadzonych przez m.in. P. Woodsa, M. Dudziakową wyni-
ka, że najczęściej autorytetem uczniów staje się nauczyciel „ten, z którym 
można pracować i śmiać się”. Poczucie humoru nauczyciela należy do cech 
bardzo pożądanych przez uczniów. Tacy nauczyciele – jak zauważa M. Du-
dziakowa – nie mają kompleksu zagrożonego autorytetu, nie zabiegają też 
o ten autorytet, stosując nieetyczne techniki manipulacyjne. Ważne jest, by 
nauczyciel był wiarygodny, godny zaufania, posiadał wiedzę merytoryczną 
i w sposób interesujący ją przekazywał, motywował do nauki, był nastawio-
ny na rozwój ucznia, a nie na zadania, które trzeba realizować15. 

12 Por. J. Tarnowski, Człowiek – dialog – wychowanie, „Znak” 1991 nr 9, s. 73.
13 Por. I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI w., red. 

T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „żak”, Warszawa, 2004, s. 255.
14 Por. tamże, s. 260.
15 Por. M. Dudziakowa, Autorytet nauczyciela – zmiana optyki uczniowskiej, „Studia bał-

tyckie”, s. 312-314.
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Pedagog specjalny powinien posiadać odpowiednie kompetencje zawo-
dowe, które obejmują zarówno przygotowanie metodyczne i merytorycz-
ne. MeN wskazuje na kompetencje16:
 1) Prakseologiczne (działania pedagoga w zakresie planowania, orga-

nizowania procesu dydaktycznego i rehabilitacyjnego. Wykorzysta-
nie różnych innowacyjnych i niestandardowych metod pracy np. al-
ternatywne sposoby komunikacji u osób z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Przygotowywanie programów autorski dostosowanych 
do możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 2) Komunikacyjne (wypowiedzi pedagoga – co jest oczywiste – muszą 
być poprawne pod względem artykulacyjnym i językowym, jasne 
i precyzyjne. Musi posiadać umiejętności interpersonalnej komu-
nikacji werbalnej i niewerbalnej. Ponadto musi rozwijać sprawność 
językową swoich podopiecznych).

 3) Kreatywne (musi być innowacyjny i niestandardowy w swoich dzia-
łaniach. Musi umieć diagnozować dyspozycje uczniów, rozwijać ich 
kreatywne zachowania i wdrażać do samodzielności w myśleniu).

 4) Współdziałania (musi znać zasady i formy współpracy przede wszyst-
kim z rodzicami i rodziną osoby niepełnosprawnej, jak również in-
nymi nauczycielami, psychologami, logopedami, rehabilitantami itp. 
Musi umieć diagnozować problemy dziecka i w razie konieczności 
kierować do odpowiedniego specjalisty).

 5) Informatyczne (wykorzystanie nowych technologii informatycznych 
i pomocy technicznych wspomagających osoby niepełnosprawne, 
np. aparatów słuchowych, implantów ślimakowych).

 6) Moralne.

Współpraca pedagoga specjalnego  
z rodziną dziecka niepełnosprawnego

Najważniejszym, właściwym i pierwszym miejscem, gdzie dokonują się 
relacje między wychowankiem a wychowawcą jest rodzina. „Między rodzi-
cami a powołanym przez nich do życia dzieckiem ma miejsce najbardziej 

16 A. Korzon, Kompetencje nauczyciela w świetle potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w szkole masowej, w: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i reso-
cjalizacji, red. S. Palak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 52-54. 
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oryginalna relacja wychowawcza. Tam też (w rodzinie) należy widzieć ory-
ginalne źródło relacji wychowawczej i poszukiwać możliwości odkrycia jej 
istoty”17. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku dziecka o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych rola rodziny jest jeszcze większa. Jest to związane z większy-
mi potrzebami dzieci niepełnosprawnych. 

Wiadomość o tym, że urodziło się dziecko niepełnosprawne jest tak 
traumatycznym przeżyciem dla rodziców, że często odbiera im siły do dzia-
łań wspomagających rozwój ich dziecka. Dlatego bardzo ważne jest, aby 
pedagog specjalny mógł jak najwcześniej nawiązać współpracę z rodziną 
dziecka. bywa, że działania koncentrują się głównie wokół samego dziecka, 
jego diagnozy, terapii, a pomijane są problemy, z jakimi muszą uporać się 
jego rodzice. A przecież powodzenie terapii będzie zależało od rodziców – 
ich stanu emocjonalnego, akceptacji niepełnosprawnego dziecka. Jeśli nie 
poradzą sobie z własnymi problemami, trudno im będzie właściwie zająć 
się dzieckiem.

Często rodzice dowiadując się, że ich dziecko będzie rozwijać się inaczej 
niż jego rówieśnicy, reagują głębokim kryzysem emocjonalnym. Jest to re-
akcja naturalna. Wielu autorów zajmujących się problematyką emocjonal-
nych przeżyć rodziców dzieci niepełnosprawnych (J. Kobosko, D. Kornas 
– biela, M. Kościelska, M. Zalewska) wskazują, że rodzina przechodzi tzw. 
„okres żałoby”. Możemy wymienić następujące etapy procesu żałoby:
 – szok jako obrona przed zrozumieniem faktu niepełnosprawności;
 – irytacja — szukanie winy i winowajców; 
 – brak akceptacji dziecka; bierność, bezradność; odrzucenie diagnozy;
 – poszukiwanie leczenia, cudownych lekarstw;
 – poczucie winy; 
 – oczekiwanie pomocy od innych.  

W przypadku stwierdzenia faktu niepełnosprawności dziecka podsta-
wowym warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jest jak najwcześniej-
sze podjęcie działań diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjnych, na-
wet natychmiast po urodzeniu. 

Dlatego pomoc i poradnictwo w rodzinie powinno polegać na jej wspar-
ciu. Należy nauczyć rodziców radzenia sobie z trudnościami emocjonalny-
mi „syndromu żałoby”; pomóc w przezwyciężaniu trudności wynikających 

17 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, TN KUL, Lublin 2001, s. 485.
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z pełnienia nietypowych funkcji rodziny; zapewnić fachową pomoc w wy-
chowaniu i wspomaganiu rozwoju dziecka.

Pierwsze spotkanie specjalisty i rodzica powinno mieć charakter dialo-
gu i przebiegać w ciepłej, pełnej życzliwości i zrozumienia atmosferze18.

Rodzicom należy zaproponować następujące formy pomocy19:
 – indywidualne spotkania rodziców ze specjalistą, np. lekarzem, psy-

chologiem, pedagogiem, logopedą, instruktorem gimnastyki leczni-
czej lub z zespołem specjalistów;

 – wspólne spotkania rodziców i dziecka ze specjalistą, w czasie których 
prowadzone są zajęcia terapeutyczne;

 – odwiedziny specjalisty w domu rodziców;
 – uczestnictwo dziecka w przedszkolnych i szkolnych zajęciach tera-

peutycznych wraz z innymi dziećmi – przy czym rodzice powinni 
być często obecni przez całość lub część zajęć, a ich aktywność po-
winna być modyfikowana, np. biernie obserwują zajęcia, uczestniczą 
w nich jako pomocnicy, a nawet sami prowadzą różne elementy pro-
gramu dnia;

 – grupy wsparcia;
 – spotkania terenowe — wspólne wyjazdy, wakacje, odwiedziny w za-

kładach rehabilitacyjnych.
Pedagog specjalny, współpracując z rodziną dziecka niepełnosprawne-

go, może w szerszy i bardziej pogłębiony sposób poznać problemy swojego 
podopiecznego. Jeśli pozyska zaufanie rodziców ma większą pewność, że 
działania rewalidacyjne rozpoczęte w warunkach instytucjonalnych będą 
kontynuowane w środowisku domowym.

Do zadań pedagoga specjalnego należy:
 – pomaganie rodzicom w uporaniu się z trudnościami emocjonalnymi 

„syndromu żałoby”;
 – wspieranie w przezwyciężaniu trudności wynikających z pełnienia 

nietypowych funkcji rodziny;
 – zapewnienie fachowej pomocy w wychowaniu i wspomaganiu roz-

woju dziecka;
 – zaznajomienie z pracą terapeutyczną.

18 Por. D. Kornas-biela, Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośle-
dzeniem umysłowym, w: Osoba niepełnosprawna i je miejsce w społeczeństwie, red. D. Kor-
nas-biela, RW KUL, Lublin 1988, s. 64-47.

19 Por. tamże, s. 68-69.
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Współpraca pedagoga specjalnego z rodzicami powinna dotyczyć pro-
blemów wychowania, kształcenia i rehabilitacji dziecka, jego osiągnięć, roz-
woju możliwości, umiejętności wiedzy i kompetencji. efektem tej współ-
pracy powinna być wieloaspektowa diagnoza i wypracowanie optymalnych 
sposobów kompleksowego wspierania dziecka zarówno w środowisku in-
stytucjonalnym, jak i domowym20.

Należy pamiętać, że wszyscy rodzice potrzebują dużo zrozumienia, tro-
ski i wsparcia na drodze stawania się rodzicem dziecka niepełnosprawnego. 
Pozwoli im to na bycie kompetentnymi rodzicami swojego dziecka stwa-
rzającymi mu tym samym warunki rozwoju tożsamości osoby21.

Pedagog specjalny, jeśli chce, aby współpraca z rodzicami przyniosła jak 
najlepsze efekty, powinien – zanim rozpocznie wszelkie oddziaływanie te-
rapeutyczne – poznać dokładnie rodzinę swojego podopiecznego. W związ-
ku z tym musi przeprowadzić szczegółową diagnozę rodziny, a więc zebrać 
wszelkie dane formalne związane z rodziną dziecka, informacje o typowym 
rozkładzie dnia rodziny oraz dane pozwalające określić rodzaj postawy ro-
dziców wobec dziecka.

Pedagog specjalny powinien być w stałym kontakcie z rodziną dziecka, 
by wspólnie opracowywać sposoby i metody mające na celu zaspokajanie 
potrzeb rozwojowych wychowanka22.

Współpraca pedagoga specjalnego z rodzicami, która jest niezbędna, by-
wa czasami narażona na problemy. Ważne jest, aby pedagog był przygotowa-
ny na trudności, które mogą towarzyszyć tej współpracy i umiał je właściwie 
rozwiązywać. błędy, które mogą się pojawić w kontaktach pedagoga specjal-
nego i rodziców mogą być uwarunkowane zachowaniem poszczególnych 
partnerów interakcji. Jednak to pedagog jako specjalista ponosi za nie od-
powiedzialność. bariery współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami ze 
strony rodziców, jak zauważa M. Chodkowska, mogą być uwarunkowane23:

20 Por. M. Chodakowska, Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego 
z rodzicami dziecka niepełnosprawnego, w: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilita-
cji i resocjalizacji, red. S. Palak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 36. 

21 Por. J. Kobosko, Stawanie się rodzicem dziecka głuchego to proces. Co możemy zrobić?, 
w: Moje dziecko nie słyszy, red. J. Kobosko, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących 
i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa 1999, s. 22. 

22 Por. D. Smykowska, Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych 
dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym – działania stosowane i postulowane, Impuls, Kra-
ków 2008, s. 21.

23 Por. M. Chodakowska, Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego 
z rodzicami dziecka niepełnosprawnego, w: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilita-
cji i resocjalizacji, red. S. Palak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 38.
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 a) przekonaniem o braku kompetencji pedagoga specjalnego;
 b) przekonaniem, że rodzice nie mogą być partnerami dla pedagoga 

specjalnego;
 c) brakiem wiary w efekty terapii;
 d) koncentracją na zaspokajaniu własnych potrzeb;
 e) poczuciem krzywdy.

Natomiast pedagodzy specjalni mogą popełniać następujące błędy, któ-
re przejawiają się w następujących poglądach24:
 a) rodzice z powodu braku specjalistycznej wiedzy nie potrafią być 

obiektywni w ocenie możliwości i trudności dziecka;
 b) główna odpowiedzialność za edukację i rehabilitację dziecka powin-

na spoczywać na rodzicach;
 c) współpraca z rodzicami jest stratą czasy (należy ich przekonywać, 

tłumaczyć);
 d) rodzice przyjmują postawę roszczeniową, co sprawia, że trudno się 

z nimi porozumieć.
Pedagog specjalny musi być więc bardzo dobrze przygotowany do 

współpracy z rodzicami, aby umiał rozwiązywać pojawiające się proble-
my. Propagowana w ostatnich latach idea partnerskiej współpracy między 
rodzicami i specjalistami sprzyja organizowaniu warunków optymalnego 
rozwoju dziecka o zaburzonym rozwoju25.

Działania i pomoc rodzinie, którą powinien zaoferować pedagog spe-
cjalny, można ująć jako26:
 a) wspomaganie informacyjne (informowanie rodziców o specyfice 

niepełnosprawności dziecka, jego potrzebach rozwojowych, możli-
wościach i ograniczeniach);

 b) wspomaganie psychoemocjonalne (terapia zaburzeń życia wewnętrz-
nego rodziny, zmiana postaw rodziny wobec dziecka niepełnospraw-
nego, jeśli są one niewłaściwe);

24 Por. tamże, s. 39.
25 Por. A. Mikrut, Profilaktyka w rodzinie jako paradygmat pedagogiki specjalnej,  

w: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, red. U. bartnikowska, Cz. Kosakowski,  
A. Krause, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2008, s. 184. 

26 Zob. D. Smykowska, Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych 
dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym – działania stosowane i postulowane, Impuls, Kra-
ków 2008, s. 302.
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 c) wspomaganie opiekuńczo-wychowawcze (pomoc rodzinie w zorga-
nizowaniu edukacji, rewalidacji i leczenia dziecka; włączenie rodzi-
ców w ten proces; nauczenie ich niezbędnych umiejętności, aby mo-
gli usprawnianie dziecka kontynuować w warunkach domowych).

Pedagog specjalny w działaniu

Podstawowym zadaniem pedagoga specjalnego jest wspomaganie wy-
chowanka w jego rozwoju osobowym zmierzającym do osiągnięcia pełni 
człowieczeństwa. Realizuje on zadania, które wyznacza pedagogika spe-
cjalna, która „jest nauką szczegółową pedagogiki, a jej przedmiotem jest 
opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, 
najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez wzglę-
du na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn i skutków zaist-
niałych anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń. Odchylenia od nor-
my mogą mieć charakter odchyleń powyżej i poniżej normy”27.

Ogólne zasady pracy z osobami  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pedagog specjalny, chcąc w pełni wywiązać się z powierzonych mu za-
dań, powinien w swojej pracy kierować się następującymi zasadami28:

 1. Zasada personalizacji. Należy w tym miejscu odwołać się do per-
sonalizmu, wskazując na integralne, podmiotowe, osobowe i indy-
widualne podejście do dziecka. Założenia te wywodzą się głównie 
z personalizmu – filozoficznego nurtu myślenia o człowieku i wy-
chowaniu, akcentującego rolę i wartość osoby. Człowiek posiada swą 
godność i wartość, która przysługuje mu z natury. Głównym celem 
istoty ludzkiej jest doskonalenie się w swym istnieniu, czyli zwró-

27 W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, w: Pedagogi-
ka specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 13. 

28 Zob. W. Dykcik, Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej, w: Pedago-
gika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 75-79; por. 
także e.M. Skorek, Oblicz wad wymowy, Wydawnictwo Akademickie żak, Warszawa 2001, 
s. 135-137.
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cenie się ku dobru i uczestniczenie w nim. Dążenie osoby ludzkiej, 
poprzez samodoskonalenie, do upodobnienia się do Pełni Dobra, 
Prawdy i Piękna, jest jej obowiązkiem moralnym29. Tak, więc osoba 
niepełnosprawna, bez względu na rodzaj i głębokość dysfunkcji jest 
zawsze osobą – podmiotem30.

 2. Zasada wczesnego diagnozowania. Wczesna interwencja skraca czas, 
zwiększa efektywność terapii i zapobiega powstaniu innych proble-
mów (np. zaburzenie mowy może spowodować trudności w czyta-
niu i pisaniu).

 3. Zasada odpowiedzialności. Odnosi się do sfery prywatnej i publicz-
nej życia człowieka niepełnosprawnego.

 4. Zasada indywidualizacji. Uwzględnia konieczność indywidualnego 
podejścia do każdej osoby niepełnosprawnej. Każdy człowiek jest 
inny, nawet z tą samą wadą wymaga zróżnicowanego podejścia. Pe-
dagog, przygotowując indywidualne programy stymulacyjne, musi 
uwzględnić niepełnosprawność osoby, ale również jej zainteresowa-
nia oraz potencjalne możliwości i sposoby ich rozwijania w różnych 
sytuacjach.

 5. Zasada akceptacji. Pedagog specjalny, co nie podlega żadnej wątpli-
wości, akceptuje osobę niepełnosprawną, ale również poprzez swoje 
działania sprawia, że rodzina, najbliższe otoczenie, całe społeczeń-
stwo traktuje tę osobą w sposób partnerski. Dzięki jego pomocy 
podopieczny stara się zaakceptować swoją niepełnosprawność. 

 6. Zasada kompleksowego oddziaływania. Zakłada konieczność rów-
noległego prowadzenia terapii różnych zaburzeń.

 7. Zasada współpracy z rodziną i najbliższym otoczeniem. Współpraca 
ta polega m.in. na:

 – udzielaniu informacji dotyczących istoty niepełnosprawności;
 – omówieniu programu terapii;
 – ustaleniu wzajemnych oczekiwań i reguł współpracy.
 8. Zasada gruntownej znajomości dziecka. 
 9. Zasada systematyczności.

29 Por. f. Adamski, Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku 
i wychowaniu, w: Wychowanie personalistyczne, red. f. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kra-
ków 2005, s. 14.

30 Zob. W. Dykcik, Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej, w: Pedagogika 
specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 75. 
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 10. Zasada stopniowania trudności.
 11. Zasada refleksyjności. Polega na systematycznym analizowaniu po-

dejmowanych działań, funkcjonowania dziecka, ciągłym szukaniu 
przyczyn pojawiających się problemów, jak również modyfikowaniu 
przyjętych programów i stosowanych metod.

 12. Zasada komfortu psychicznego. Pozytywny wzajemny stosunek 
osoby niepełnosprawnej i terapeuty. Zajęcia powinny odbywać się 
w miłej i życzliwej atmosferze, w czasie dogodnym dla osoby niepeł-
nosprawnej.

Podstawowym celem działań pedagoga specjalnego jest przygotowanie 
podopiecznego do samodzielnego życia, w którym będzie pełnić ono god-
ne role zgodne ze swoimi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami 
i oczekiwaniami otoczenia społecznego.

 

Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka niepełnospraw-
nego jest konieczna, aby nie dopuścić do nieodwracalności pewnych za-
burzeń, łagodzić skutki istniejących bądź zapobiegać nawarstwianiu się 
problemów. Wczesna interwencja, jak również profilaktyka jest jednym 
z zadań pedagoga specjalnego.

bardzo ważne wydaje się, aby pedagog specjalny docenił, jak ważną rolę 
pełnią rodzice w całym procesie terapeutycznym i w związku z tym swoje 
działania na początku skierował do rodziców. 

Wczesna terapia (interwencja) może być osiągnięta m.in. przez rozmowy 
z rodzicami – rozmowy, które będą przekazywać im ogólną wiedzę na temat 
objawów choroby dziecka, konsekwencji, rodzaju trudności, z jakimi mogą 
się spotkać, ale również odnośnie do możliwości leczenia i rehabilitacji.

Od tego, w jaki sposób zostanie przekazana pierwsza informacja na 
temat niepełnosprawności dziecka często zależy jego dalszy los. Ważne 
jest, aby poinformować oboje rodziców jednocześnie. Należy „stworzyć 
atmosferę zaufania sprzyjającą stawianiu pytań; wyjaśnienie wszelkich wąt-
pliwości obojgu małżonkom, aby jedna ze stron, zwykle kobieta nie czuła 
się odpowiedzialna za przekazywanie trudnych spraw współmałżonkowi 
i nie była narażona na podejrzenia o zafałszowania na swoją korzyść (...); 
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uspokajanie rodziców, że nie mogli tego uniknąć ani nie spowodowali tego 
swoim zachowaniem”31. Sposób informowania powinien być dostosowany 
do poziomu intelektualnego rodziców. Należy unikać fachowych, niezro-
zumiałych dla rodziców sformułowań, przekaz powinien być jasny i komu-
nikatywny. Specjalista powinien zaznaczyć, kiedy jego wiedza odnośnie do 
niepełnosprawności dziecka jest pewna, a kiedy prawdopodobna. Należy 
zachęcać rodziców do zadawania pytań, aby rodzic mógł uzyskać jak naj-
więcej informacji na nurtujące go problemy. Pierwsze spotkanie specjali-
sty i rodzica powinno mieć charakter dialogu i przebiegać w ciepłej, pełnej 
życzliwości i zrozumienia atmosferze32.

W ostatnich latach w Polsce został opracowany program rządowy – 
pilo taż 2005-2007.

„Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła 
pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawne-
mu oraz jego rodzinie”. Twórcy programu słusznie zwrócili uwagę, że za jak 
najwcześniejszym zdiagnozowaniem zagrożeń i zaburzeń oraz podjęciem 
rehabilitacji, terapii i wspomagania rozwoju dzieci przemawiają następują-
ce przesłanki33:
	 −	 wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we 

wczesnym okresie rozwoju oraz związana z tym możliwość korekcji 
zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów;

	 −	 możliwość zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym 
przebiegu, a czasami nawet całkowitego zatrzymania niekorzystnych 
zmian;

	 −	 większa podatność małych dzieci na postępowanie rewalidacyjne  
i w efekcie szybsze postępy usprawniania;

	 −	 łatwiejsze generalizowanie przez dzieci wypracowanych umiejętno-
ści i nawyków;

	 −	 narastanie wielu zaburzeń wraz z wiekiem i utrudnienie terapii oraz 
edukacji dzieci starszych;

31 D. Kornas-biela, Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka. Doświadczenia 
rodziców, pomoc profesjonalistów, w: Źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-biela, RW 
KUL, Lublin 2001, s. 471. 

32 Por. D. Kornas-biela, Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośle-
dzeniem umysłowym, w: Osoba niepełnosprawna i je miejsce w społeczeństwie, red. D. Kor-
nas-biela, RW KUL, Lublin 1988, s. 64.

33 www.men.gov.pl (data dostępu: 10.05.2011).
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	 −	 rodzice małych dzieci mają więcej nadziei, sił, zapału i wiary, dlatego 
są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami i we własny 
udział w terapii dziecka.

Przez wczesną interwencję, autorzy programu rozumieją, zintegro-
wany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo- 
-rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Podmiotem obu oddziaływań jest 
małe dziecko o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina.

Kompleksowość powinna być rozumiana w kilku znaczeniach34:
	 −	 łączenia diagnozy lekarskiej i psychologiczno-pedagogicznej ze 

wskazaniami koniecznych działań rehabilitacyjnych i logopedycz-
nych;

	 −	 łączenia diagnozy z opracowaniem i wdrożeniem indywidualnego 
programu rehabilitacyjno-terapeutycznego;

	 −	 łączenia realizowania programu rehabilitacyjno-terapeutycznego 
z jego modyfikowaniem w związku z osiąganymi efektami lub ich 
brakiem przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i finansowania 
tego programu z różnych źródeł.

Praca surdopedagoga

Słuch jest dla człowieka bardzo ważnym zmysłem. Dzięki niemu może-
my uzyskać informacje o zagrażającym nam niebezpieczeństwie. Prawidło-
we słyszenie jest warunkiem opanowania mowy. Wada słuchu utrudnia od-
biór mowy otoczenia, a w skrajnych przypadkach – wręcz go uniemożliwia. 
Słuch zatem zapewnia nam orientację, służy osobistemu bezpieczeństwu, 
a także ma duże znaczenie w zdobywaniu i rozwoju wielu sprawności. Za-
burzenie słuchu wpływa nie tylko na kształtowanie się mowy, lecz na cały 
rozwój człowieka35.

Potrzeby edukacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem są zależne od 
stopnia ubytku słuchu, na powodzenie szkolne, poza stopniem ubytku słu-
chu, ma wpływ wiele innych czynników, a zwłaszcza:
 1. Czas, kiedy nastąpiło uszkodzenie słuchu.
 2. Przebieg wczesnej rehabilitacji.

34 Por. tamże.
35 Por. J. Szuchnik, Zrozumieć, czym jest wada słuchu, w: Moje dziecko nie słyszy, red.  

J. Kobosko, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-
Człowiekowi”, Warszawa 1999, s. 45.
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 3. Oddziaływanie środowiska rodzinnego.
 4. Sprawność intelektualna.
 5. Osiągnięte sprawności językowe.
 6. Wiele cech osobowości dziecka.

Rehabilitacja dziecka źle słyszącego powinna stanowić realizację tzw. 
„wychowania słuchowego”, które ma na celu rozbudzenie zainteresowania 
światem dźwięków, poprzez dostarczenie dziecku różnego rodzaju bodź-
ców słuchowych. W przypadku dzieci z lekkim niedosłuchem program 
słuchowy zbliżony jest do ćwiczeń dla dzieci słyszących, innego rodzaju 
zajęcia prowadzi się z dziećmi z poważnym ubytkiem słuchu. W takim 
przypadku podczas wykonywania początkowych ćwiczeń wykorzystuje się 
wzrok dziecka36.

Codziennie należy prowadzić z dzieckiem ćwiczenia aparatu odde-
chowo-fonacyjno-artykulacyjnego, to: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia 
usprawniające narządy artykulacyjne (ćwiczenia szczęki dolnej, warg, po-
liczków, języka, podniebienia miękkiego), korygowanie wadliwej artykula-
cji (metody mechaniczne i fonetyczne).

Metody stosowane współcześnie przez surdopedagoga w pracy z osoba-
mi niesłyszącymi można podzielić na pięć grup37: 
 1. Metoda audytywno-werbalna (słuchowo-słowna, jednozmysłowa). 

Jest to metoda nastawiona na maksymalne usprawnienie i wykorzy-
stanie uszkodzonego narządu słuchu przy użyciu protez (aparatów 
słuchowych, implantów ślimakowych). Nie używa się znaków ręcz-
nych, zniechęca dziecko do czytania z ust.

 2. Metody oralne (ustno-słuchowe, wielozmysłowe). Metody nasta-
wione na nauczanie mowy z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. 
Opierają się przede wszystkim na usprawnieniu uszkodzonego na-
rządu słuchu przy użyciu aparatów słuchowych lub implantów śli-
makowych. A także na kompensacji niedoborów percepcji słucho-
wej przez czytanie z ust oraz posługiwanie się naturalnymi gestami 
i mimiką. Niekiedy stosuje się wczesne nauczanie czytania.

36 Por. L. Iskra, A. Święcicka, O rehabilitacji dzieci z uszkodzonym słuchem, w: Moje 
dziecko nie słyszy, red. J. Kobosko, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedo-
słyszących „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa 1999.

37 Por. K. Krakowiak, Współczesne metody rehabilitacji osób z uszkodzeniami słu-
chu a ideał integralnego wychowania człowieka, w: W trosce o integralne wychowanie, red.  
M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, RW KUL, Lublin 2003.
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 3. Metoda fonogestów. Jest to metoda uzupełniania mowy gestami 
wspomagającymi czytanie z ust. Metoda ta jest na świecie znana pod 
nazwą „cued speech”. Jest ona zalecana przez specjale z UNeSCO 
oraz przez Międzynarodowe biuro Audiofonologii jako metoda uzu-
pełniająca wychowanie słuchowe i wydatnie ułatwiająca naukę mo-
wy. Metoda została przystosowana do kilkudziesięciu języków i jest 
używana z powodzeniem w wielu krajach38. Oparta na zastosowaniu 
specjalnie opracowanego systemu gestów wspomagających słucha-
nie, odczytywanie z ust i prawidłowe mówienie. Zaleca się korzysta-
nie z protez. Program obejmuje wczesne nauczanie czytania.

 4. Komunikacja totalna. Stosuje się język narodowy w postaci mó-
wionej i pisanej, gesty i mimikę, alfabet palcowy, pomoce wizualne 
i środki techniczne, a także naturalny język migowy i tzw. System 
językowo-migowy.

 5. bilingwilizm (metody dwujęzykowe). Metoda oparta na założeniu, 
że człowiek niesłyszący powinien komunikować się przy użyciu 
dwóch języków: migowego i narodowego. Dziecko najpierw opano-
wuje naturalny język migowy. Języka narodowego uczy się jako dru-
giego (obcego) w mowie i piśmie lub wyłącznie w piśmie.

Zadania tyflopedagoga

Tyflopedagog (z gr. typhlos – niewidomy) – to pedagog specjalny zajmu-
jący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych 
i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz 
poradniach specjalistycznych.

Wady wzroku sprawiają, że dziecko ma trudności w prawidłowym spo-
strzeganiu otaczającej go rzeczywistości, co może być powodem trudności 
w relacjach np. z rówieśnikami. Tyflopedagog powinien podjąć szereg dzia-
łań, aby nie dopuścić do zahamowania rozwoju dziecka, a w konsekwencji 
pojawieniu się trudności w przyswajaniu wiadomości i umiejętności szkol-
nych. W związku z tym, konieczna jest wczesna specjalistyczna diagnoza 
i terapia. Diagnoza tyflopedagogiczna ukierunkowana jest na określenie 
problemów edukacyjnych dziecka spowodowanych dysfunkcją wzroku. 
Trafna diagnoza pozwoli dobrać odpowiednie metody pracy. Rewalidacja 
powinna koncentrować się na takich zadaniach, jak:

38 Por. K. Krakowiak, J. Sękowska, Mówimy z fonogestami, WSiP, Warszawa 1996.
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 1. Akceptacja utraty wzroku.
 2. Nauka pisma dotykowego braille’a. 
 3. Nauka orientacji przestrzennej.
 4. Nauka czynności życia codziennego.

Szczególnym zadaniem pedagoga zajmującego się rewalidacją osób 
z uszkodzonym wzrokiem jest doprowadzenie ich do osiągnięcia jak naj-
większej samodzielności i integracji ze społecznością ludzi widzących. 

Ważnym zadaniem tyflopedagoga jest również poradnictwo dla rodzi-
ców, udzielanie instruktażu, pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy 
kształcenia.

Rola pedagoga specjalnego w pracy z dzieckiem  
z niepełnosprawnością intelektualną

Głównym celem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
jest dążenie do zdobycia przez nich:
 a) zaradności życiowej,
 b) zdolności do porozumienia się z otoczeniem,
 c) zdolności do wykonywania pracy, 
 d) możliwości włączenia się w życie grupy społecznej,
 e) umiejętności spędzania czasu wolnego.

Najogólniej mówiąc, działania oligofrenopedagoga mają na celu jak naj-
lepsze przystosowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualna do życia 
w społeczeństwie i maksymalną ich rehabilitację.

Ważną rolę w rehabilitacji upośledzonych umysłowo odgrywa środo-
wisko społeczne. Stąd tak istotne dla uzyskania pozytywnych rezultatów 
w procesie wychowania jest stworzenie dogodnych warunków środowi-
skowych dla dzieci upośledzonych umysłowo. Konieczna jest też współ-
praca z rodziną. Innym warunkiem powodzenia jest jak najwcześniejsza 
diagnoza, która pozwala na właściwy dobór metod rewalidacyjnych. Każde 
dziecko wymaga indywidualnego traktowania, dlatego pedagog specjalny 
musi: poznać ucznia, zrozumieć jego trudności w poznawaniu świata, znać 
potrzeby rozwojowe dziecka39.

39 Por. J. Wyczesany, Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, w: Pedagogika 
specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 75-79; por. także 
e.M. Skorek, Oblicz wad wymowy, Wydawnictwo Akademickie żak, Warszawa 2001, s. 147. 
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Praca z dzieckiem autystycznym

Pedagog specjalny pracujący z dzieckiem autystycznym, szczególnie 
musi zwrócić uwagę na zasadę indywidualizacji. Metody terapii przez nie-
go zastosowane powinny uwzględnić złożoność objawów autyzmu oraz 
aktualne potrzeby dziecka i jego środowiska, dlatego terapią należy objąć 
także rodzinę autystyka. 

W pracy z dzieckiem autystycznym najczęściej wykorzystuje się różno-
rodne formy stymulacji aktywności dziecka: niedyrektywne formy terapii, 
terapię „holding”, zmodyfikowaną formę metody dobrego startu, metodę 
ruchu rozwijającego W. Sherborne, terapię behawioralną, metodę Integra-
cji Sensorycznej, dogoterapię, muzykoterapię itp. oraz Model TeACCH, 
jako program kompleksowej pomocy osobom autystycznym.

Terapia dzieci autystycznych jest wyzwaniem dla terapeutów. Skutecz-
ność jej zależy od charakteru i rozległości zaburzeń, aktywności dziecka 
i jego motywacji do uczestniczenia w życiu społecznym, doświadczenia te-
rapeuty oraz właściwie dobranej metody pracy40.

Należy pamiętać, że osoby autystyczne nie lubią zmian w swoim oto-
czeniu, w związku z tym, pomieszczenie, w którym odbywa się terapia po-
winno zawsze być to samo, zajęcia powinny odbywać się o tej samej porze, 
z tą samą osobą. Język, którym się posługuje pedagog powinien być jasny, 
wypowiedzi krótkie i jednoznaczne. 

Pedagog specjalny w procesie rozwijania kompetencji  
komunikacyjnych

Podstawowym środkiem porozumiewania się ludzi jest komunikacja 
werbalna. Rozwój mowy zależy od wrodzonych właściwości organizmu, ale 
możliwy jest tylko w kontekście ze środowiskiem społecznym. Zaburzenie 
mowy jest pojęciem bardzo szerokim, które obejmuje wszelkie problemy 
związane z porozumiewaniem się językowym. Możemy je charakteryzować 

40 Por. J. Wójciak, Wybrane czynniki determinujące aktywność dzieci autystycznych, 
w: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych, red. M. białas, Wydawnictwo Arson, Kraków 
2011, s. 295.
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z punktu widzenia objawów i od strony przyczyn. Jedną z najnowszych kla-
syfikacji zaburzeń mowy przedstawił S. Grabias41:
 – zaburzenia mowy związane z niewykształconymi substancjami per-

cepcyjnymi (głuchota, niedosłuch, alalia, dyslalia, oligofazja);
 – zaburzenia mowy związane z brakiem lub niedowładem sprawności 

realizacyjnych (dysglosja, mowa bezkrtaniowców, giełkot, jąkanie, 
anartia, dyzartia);

 – zaburzenia mowy, związane z rozpadem systemu komunikacyjnego 
(afazja, schizofazja).

Wady mowy mogą opóźniać ogólny rozwój dziecka. Nieprawidłowa 
mowa dziecka jest często przyczyną jego niepowodzeń szkolnych. Szcze-
gólnie odnosi się to do trudności związanych z czytaniem i pisaniem. Na-
stępstwem wad mowy mogą być różnego rodzaju nerwice i fobie szkolne. 
Dzieci z wadami wymowy mogą mieć utrudniony kontakt z otoczeniem. 
Często wstydząc się swojej wady, unikają towarzystwa rówieśników.

„Zaburzenia mowy na etapie kształtowania jej rozumienia zubaża-
ją psychikę dziecka nie tylko o możliwości rozumienia poleceń, ale także 
uniemożliwiają poznanie pozasemantycznych elementów mowy, charakte-
rystycznych dla danego środowiska (melodia, akcent, rytm)”42.

Dziecko, które uświadamia sobie, iż ma wadę mowy często jest nieśmia-
łe, skryte, ma niską samoocenę, bywa, że czuje się niepełnowartościowe. 

Porozumiewanie się osób (nadawcy z odbiorcą – mówiącego ze słucha-
czem) możliwe jest jednak wówczas, gdy mówią one tym samym językiem, 
umieją mówić, czyli jak to określa Kaczmarek – są w stanie produkować 
substancję foniczną, wyrażają ochotę do podjęcia takiej czynności, są za-
interesowane podjętym tematem bardzo ważne jest przy tym sprawnie 
funkcjonujący centralny i obwodowy system nerwowy oraz prawidłowo 
funkcjonujące narządy artykulacyjne nadawcy i odbiorcy. Jeśli u osób, bio-
rących udział w rozmowie wystąpi brak któregoś z wyżej wymienionych 
czynników, ich porozumiewanie się może być w różnym stopniu utrudnio-
ne, a nawet niemożliwe43. Szansą dla takich osób może być komunikacja 
wspomagająca i alternatywna.

41 Por. S. Grabias, Typologia zaburzeń mowy. Narastanie refleksji logopedycznej, „Logo-
pedia”, 1996 nr 23, s. 87-88.

42 e. Stecko, Wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń mowy, Wydawnictwo Polskiej 
fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1991, s. 10.

43 Por. e.M. Minczakiewicz, Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia, Wydawnictwo Aka-
demii Pedagogicznej, Kraków 1997, s. 13-20; por. także L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się 
mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s. 21-30.
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Wspomaganie dziecka z trudnościami w uczeniu

Trudności w uczeniu się – to bardzo szeroki termin odnoszący się do 
bardzo zróżnicowanej grupy zaburzeń, manifestujących się poprzez znacz-
ne trudności w opanowaniu i stosowaniu umiejętności słuchowych, mó-
wienia, czytania, pisania, rozumienia oraz umiejętności matematycznych. 
Zaburzenia te są pochodzenia wewnętrznego i wydają się być uwarunko-
wane dysfunkcjami centralnego systemu nerwowego. Z tego też powodu 
mogą współwystępować z innymi rodzajami niepełnosprawności (defek-
tami sensorycznymi, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwoju 
emocjonalnego i społecznego), jak również konsekwencjami wpływów 
środowiska, nie są one jednak bezpośrednim następstwem działania tych 
warunków i wpływów44. 

Ważne jest, aby osoby mające zaburzenia czytania (dysleksja), pisania 
(dysgrafia), trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), zaburzenia 
uwagi (ADHD), jak najwcześniej mogły uzyskać właściwą pomoc. Dlate-
go tak istotne wydają się działania profilaktyczne, które np. polegają wcze-
snym rozpoznawaniu ryzyka dysleksji. W przypadku wykrycia specyficz-
nych trudności w uczeniu się, działania pedagoga muszą być skierowane 
nie tylko na dziecko, ale powinny obejmować współpracę z nauczycielem 
oraz rodzicami.

Praca z uczniem zdolnym

Dziecko może być uznane za wybitnie zdolne, jeśli poza wysoką inteli-
gencją, charakteryzuje się twórczością w dziedzinie wysoko cenionej przez 
społeczeństwo. Osiągnięcia mogą być zakwalifikowane jako wybitne na 
podstawie bardzo wysokich wyników w obiektywnym teście wiadomości, 
egzaminie, konkursie lub olimpiadzie45.

Jak słusznie zauważa e. Piotrowski, „każdy uczeń ma prawo do rozwo-
ju swych możliwości. Paradoksem współczesnej pedagogiki jest praktyka, 
według której szkoła oceniana jest w większym stopniu za eliminowanie 
niepowodzeń dydaktycznych uczniów niż za odpowiednią opiekę dydak-
tyczno-wychowawczą nad rozwojem uczniów zdolnych”46. 

44 Por. D.P. Hallahan, J.M. Kauffman, Exceptional Children, New Jersey 1988, s. 105.
45 Por. e. Piotrowski, Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych, w: Pedagogika specjalna, 

red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 335.
46 Tamże, s. 336.
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bardzo często uczeń zdolny pozostawiony jest sam sobie. Zaobserwo-
wać można brak programów, które mogłyby rozwijać talenty takich osób. 
Coraz mniej jest tez konkursów przedmiotowych, olimpiad. 

Ważna jest diagnoza wybitnych zdolności u małych dzieci, ponieważ 
niezaspokojenie wczesnych potrzeb edukacyjnych może zmniejszyć ich 
osiągnięcia w późniejszych latach szkolnych47. Praca z uczniem zdolnym 
powinna koncentrować się na: wyposażaniu ich w większy zasób wiedzy, 
umożliwieniu im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie złożoności, roz-
wijania myślenia twórczego48.

Aksjologiczny kontekst pracy pedagoga specjalnego

Omawiając kompetencje i rolę pedagoga specjalnego, konieczne wydaje 
się zwrócenie uwagi na aksjologiczny kontekst jego pracy. Jak stwierdził  
T. Styczeń, aksjologia (gr. axios – mający wartość, wartościowy; logos – ro-
zum, teoria, nauka) jest to teoria wartości lub wartościowania, zajmująca 
się badaniem natury wartości, kryteriów wyboru wartości, ich rodzajów 
i hierarchii oraz ich natury, jak również sposobu poznawania wartości 
i wartościowania49. Wartości wyrażają to, „co być powinno” i „czego pra-
gniemy”, wpisują w rzeczywistość pewien „sens ostateczny”, ukazują to, co 
naprawdę istotne i do czego warto dążyć. Są filarami, na których opiera 
się życie społeczne, osobiste i wspólnotowe. Podstawowe zachowania ludz-
kie są przez nie motywowane i regulowane. Stanowią podstawowy element 
ludzkich postaw i przyjętego stanowiska. 

Pedagog specjalny w swojej pracy powinien zwrócić uwagę, aby:
 – kierować się pożądanymi wartościami,
 – wprowadzać podopiecznych w świat tych wartości,
 – wskazywać, że osoby niepełnosprawne mogą innym pomóc w kształ-

towaniu właściwej hierarchii wartości.
Często zastanawiamy się, co my – osoby pełnosprawne, możemy zro-

bić dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pedagog specjalny  

47 Por. D.D. Smitch, Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008, s. 301.

48 Por. e. Piotrowski, Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych, w: Pedagogika specjalna, 
red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 337.

49 Por. T. Styczeń, Aksjologia, w: Encyklopedia Katolicka, tom I, red. f. Gryglewicz,  
R. łukaszyk, Z. Sułkowski, TN KUL Lublin, 1985, s. 256.
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powinien pomóc społeczeństwu zauważyć, że integrując się z ludźmi, nie 
w pełni sprawnymi, my również możemy wiele zyskać.

Na podstawie przeprowadzonych badań przez S. Mihilewicz można 
stwierdzić, jak wiele mogą zyskać osoby zdrowe, kontaktując się z osobami 
niepełnosprawnymi50:
 – osoby pełnosprawne uczą się życzliwości dla innych, odpowiedzial-

ności, większej tolerancji, przyjaźni z drugim człowiekiem;
 – mają większą świadomość, że wszyscy są tacy sami;
 – uczą się akceptacji niepełnosprawnych;
 – uświadamiają sobie, że każdy powinien mieć takie same prawa;
 – osoby sprawne nabywają większej cierpliwości i wytrwałości w róż-

nych codziennych czynnościach. 
Jan Paweł II często zwracał uwagę, że osoby niepełnosprawne odgrywa-

ją ważną rolę w życiu. Na Audiencji Środowej w 1982 roku mówił, że obec-
ność osób chorych i niepełnosprawnych przypomina światu zabieganemu 
dla zdobywania dóbr ziemskich, że ludzka kondycja jest krucha, nietrwała 
jak trawa, przelotna jak cień, ulotna jak kropla wody51. Ojciec Św. przypo-
mina, że młodzi ludzie nie staną się nigdy mocni, dorośli nie dochowają 
wierności, jeśli nie nauczą się przyjmować krzyża. Dlatego osoby niepełno-
sprawne są powołane do tego, aby uczyć zdrowych przyjmować go w porę, 
oswoić się z nim, nieść mężnie52. 

Od osób niepełnosprawnych możemy uczyć się wytrwałości i dążenia 
do doskonałości. Integracja może stać się dla nas zdrowych szkołą wyrozu-
miałości, szacunku, akceptacji i tolerancji, pomaga zrozumieć, co w życiu 
jest ważne.

Społeczna integracja osób niepełnosprawnych stanowi humanitarny 
nurt przemian na rzecz tych osób. Kształcenie integracyjne będzie spełniać 
pokładane w nim nadzieje, jeśli je odpowiednio przygotujemy.

Jak zauważa T. żółkowska: „Uczestnictwo w życiu społecznym osób 
z niepełnosprawnością wygląda w Polsce o wiele korzystniej niż kilka lat 
wstecz. Ale kierunek, w jakim idzie to uczestnictwo wymaga weryfikacji. 
To, co proponuje się w chwili obecnej to nic innego, jak kolejna próba uczy-

50 Por. S. Mihilewicz, Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepeł-
nosprawnych, w: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 399-340. 

51 Jan Paweł II (1982), Audiencje Środowe. 
52 Jan Paweł II, Przemówienie w Wiedniu 11.9.1983. 
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nienia osoby z niepełnosprawnością przedmiotem tym razem humanitar-
nej troski. Po okresie wypracowywania założeń nowych humanistycznych 
koncepcji, wyrównywania osobom niepełnosprawnym szans, których nie 
mieli we wcześniejszych okresach, kiedy byli zapomniani, a nawet poniżani 
pozbawiani praw pojawił się okres kiedy społeczeństwo ma potrzebę za-
dośćuczynienia im poprzez tworzenie warunków do uczestniczenia w ży-
ciu i nabywania kompetencji do tego uczestniczenia. Pojawia się jednak 
pytanie, kiedy niepełnosprawni będą w tym życiu po prostu uczestniczyć. 
Nie można ich ciągle chronić przed zagrożeniami społecznymi. Może nad-
szedł czas wprowadzenia nowej koncepcji – koncepcji uczestnictwa”53. To 
ważne wyzwanie dla pedagoga specjalnego.

bariery utrudniające stwarzanie właściwego systemu kształcenia nie-
pełnosprawnych są spowodowane głównie czynnikami organizacyjno- 
-finansowymi, kompetencyjnymi (problem przygotowania nauczycieli) 
oraz mentalnymi.
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Pedagog a wielokulturowość

Rzeczywistość życia ludzkiego na przełomie XX i XXI wieku charakte-
ryzuje wzajemne oddziaływanie kultur powodowane między innymi pro-
cesem globalizacji. Pojawiła się niespotykana dotychczas aż na taką skalę 
możliwość kontaktów interpersonalnych i kulturowych i to nawet najbar-
dziej bezpośrednich, które przybierają charakter relacji określanych jako 
globalne i wielokulturowe czy też nawet interkulturowe. Jest to proces uwa-
runkowany także wydarzeniami polityczno-społecznymi i kulturowymi, ta-
kimi jak: poszerzenie Unii europejskiej o nowe państwa; idea stanowienia 
euroregionów, których celem staje się ułatwianie ludziom oraz instytucjom 
z sąsiednich krajów bliższej współpracy, a przy tej okazji wzajemnego po-
znawania się; czy też umożliwianie mniejszościom narodowym lepszego 
kontaktu z krajem ojczystym. Te wszystkie okoliczności stworzyły szansę za-
równo szkolnej, jak i pozaszkolnej – bardzo szeroko pojmowanej – społecz-
nej edukacji międzykulturowej1. Unia europejska nie wytworzyła wspólnej 
polityki edukacyjnej, pozostając bowiem w zgodzie z zasadą subsydiarności, 
pozostawia państwom członkowskim autonomię i odpowiedzialność za sys-
temy kształcenia i treści nauczania oraz zachęca i inspiruje do stałego po-
szukiwania i opracowywania jak najlepszych wzorców, programów i modeli 
kształcenia i wychowania. Pojawiają się autorzy zachęcający do radykalnych 
zmian, ale też nie brakuje propozycji odwołujących się do sprawdzonych 

1 Zob. Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne, red.  
T. Lewowicki, e. Ogrodzka-Mazur, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010; Z. Jasiński, 
Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej, Opole 2010; Miejsce kultur 
etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Wyd. Uni-
wersytetu Opolskiego, Opole 2007.
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w ciągu wieków wartości ogólnoludzkich, w tym również chrześcijańskich. 
formułowane są programy, które jako podstawowe kryterium wysuwają od-
niesienie do tej prawdy, że człowiek nie zrealizuje się w pełni bez miłości 
i relacji do innych, a człowiek wierzący także bez relacji do boga.

Rzeczywistość wielokulturowości jest zatem jednym z istotnych wy-
zwań stojących przed współczesnym pedagogiem. W niniejszym artykule, 
po zarysowaniu religijnej i pedagogicznej perspektywy wielokulturowości, 
podejmuję refleksję nad trzema aspektami wyznaczającymi kompetencje 
kulturowe pedagoga: poszanowanie tożsamości, akceptowanie innego jako 
bliźniego, oraz wzajemność w relacji ‘ja’ – ‘ty’.

Wielokulturowość – perspektywa religijna i pedagogiczna

Wielokulturowość jako pojęcie badawcze i pewien uznany system spo-
łeczny jest zjawiskiem stosunkowo nowym, chociaż rzeczywistość, jaką 
wyznacza, od wieków stanowi kontekst życiowy wielu społeczeństw na 
świecie. Pojęcie to jest też dość wieloznaczne. Otrzymało liczne interpreta-
cje w opracowaniach naukowych na gruncie: socjologii, antropologii filo - 
zoficznej, etnologii, psychologii, a także religioznawstwa i pedagogiki2. 
Odnosi się do problematyki związanej z różnicami kulturowymi w obrębie 
danych społeczeństw poszczególnych państw, a nawet kontynentów, mniej-
szości kulturowych, etnicznych i religijnych3. Wielokulturowość rozumiana 
jako rzeczywistość koegzystencji na jednym obszarze ludzi, wywodzących 
się z różnych grup etnicznych, narodowych, odmiennych tradycji, kultur 
i religii jest naturalnym efektem przemian ekonomicznych i politycznych 
występujących we współczesnym świecie4. Jerzy Zubrzycki uważa, że wielo-
kulturowość jest rodzajem polityki imigracyjnej rozumianej jako stosunek 

2 Zob. m. in.: P. Grzybowski, Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykul-
turowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim 
ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Oficyna Wydawnicza Impuls, 
Kraków 2007; A. Szczurek-boruta, Edukacja i odkrywanie tożsamości, Impuls, Kraków 2007; 
Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, red. T. Lewowicki, e. Ogrodzka-Mazur,  
A. Szczurek-boruta, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000. 

3 Zob. Rola religii w edukacji międzykulturowej, red. W. Korzeniowska, A. Murzyn,  
H. Lukáová-Kantorková, Impuls, Kraków 2008.

4 J. Nikitorowicz, Wielokulturowe wymiary wychowania, w: Pedagogika społeczna. Py-
tania o XXI wiek, red. A. Przecławska, W. Theiss, wyd. Akademickie żak, Warszawa 1999,  
s. 105-114.
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do mniejszości5. Zakłada się w niej: pluralizm kulturowy i różnorodność. 
Wyraża się to w szacunku do różnych wartości i kultur. Odnosi się to także 
do możliwości pojednania potrzeb z wymaganiami prawa oraz respektowa-
nia legalnych władz6. Należy przy tym zaznaczyć, że wielokulturowość nie 
zakłada tolerancji dla zachowań, które burzą generalne podstawy wspól-
nych wartości.

Zagadnienie wielokulturowości łączy się z takimi kluczowymi pojęcia-
mi, jak: globalizacja, kultura, akulturacja, tożsamość etniczna, tożsamość 
kulturowa, tożsamość narodowa, wartości rdzenne7 (np.: rodzimy język, 
religia, tradycja, normy zachowania obowiązujące w grupie, do której jed-
nostka przynależy)8. Czynnikiem integrującym w społecznościach wielo-
kulturowych, spełniającym wszystkie warunki najpełniej rozumianej gru-
powej wartości rdzennej jest religia. Stanowi ona pewnego rodzaju zbio-
rową świadomość lub też tożsamość, gdyż odwołuje się do określonego 
sposobu postępowania, a także do doświadczenia religijnego podzielanego 
przez jej wyznawców9. Podejmując refleksję nad zagadnieniem wielokultu-
rowości w aspekcie wychowania, przyjrzymy się dwóm perspektywom tego 
zjawiska – religijnej i pedagogicznej. 

Perspektywa religijna (katolicka) 
Jan Paweł II uważał, że wiara religijna rzeczywiście wysłuchana, w pełni 

przeżyta, po ludzku rozważona staje się kulturą10. I w tym sensie można  

5 J. Zubrzycki, Multiculturalism, Ethnic Diversity and Italian Australian Ethnic Heritage, 
w: In Search of the Italian Australian int the New Millenium, red. P. Genovesi, W. Musolino, 
Melbouren, s. 228-229, cyt. za L. Gęsiak, Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska, 
WAM, Kraków 2007, s. 153-154.

6 Tamże.
7 Zob. L. Gęsiak, Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska, dz. cyt., s. 39-44.
8 Teoria wartości rdzennych, rozwinięta przez jednego z twórców australijskiej wie-

lokulturowości Jerzego Smolicza (1935-2006), zakłada, że wartości rdzenne są punktami 
charakterystycznymi każdej grupy mniejszościowej. To właśnie one stanowią o tożsamo-
ści każdej z grup, będącej częścią społeczeństwa wielokulturowego. Sprawiają, że dla danej 
grupy są one swego rodzaju spoiwem, które pozwala na funkcjonowanie jednostek wywo-
dzących się z tejże grupy w zróżnicowanym społeczeństwie wielokulturowym, bez jakiego-
kolwiek uszczerbku dla identyfikacji jednostki ze swoją grupą pierwotną, a równocześnie 
z pełnym jej otwarciem na proces integracji z tak zwanym szerokim społeczeństwem bądź 
jednostkami wywodzącymi się z grup większościowych lub innych grup mniejszościowych. 
(L. Gęsiak, Wartości rdzenne a proces kształtowania się wielokulturowego społeczeństwa Unii 
Europejskiej, dz. cyt.). 

9 Zob. J. Smolicz, Współkultury Australii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 47. 
10 Jan Paweł II, Al Congresso del Movimento ecclesiale di impegno culturale, 16 gennaio 

1982, w: La Traccia (1982), z. 1, s. 55.
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powiedzieć, że religia jest kluczem historii. Nie można zrozumieć wewnętrznej  
formy społeczeństwa, dopóki nie zrozumie się jego religii. Przełom XX 
i XXI wieku ukazuje dobitnie rolę religii w wielokulturowości. Religia na-
stawiona na życie wewnętrzne człowieka może być, pomimo jej zróżnico-
wania, czynnikiem jednoczącym w społeczeństwach wielokulturowych, 
choć nie zawsze tak jest. Chrześcijaństwo (od końca XIX wieku) podejmuje 
wysiłki, określane mianem ekumenizmu oraz dialogu międzyreligijnego, 
które mają istotny wpływ na kształt społeczeństw wielokulturowych. Koś-
ciół katolicki, począwszy od papieża Pawła VI, proponuje wielokulturo-
wość opartą na dialogu, co zostało wyrażone w encyklice Ecclasiam suam. 
W tym dokumencie Papież wyznacza cztery współcentryczne kręgi dia-
logu: dialog z całym światem, dialog z wyznawcami innych religii, dialog 
z innymi chrześcijanami i dialog wewnątrz Kościoła11. Kluczowym doku-
mentem Kościoła katolickiego, dotyczącym dialogu międzyreligijnego jest 
soborowa Deklaracja Nostra aetate. Deklaracja ta ukazuje absolutną nowość 
w katolickim spojrzeniu na inne religie, a mianowicie, że Kościół katolicki 
na wyznawców innych religii patrzy z szacunkiem, w myśl chrześcijańskiej 
zasady obdarzania wszystkich ludzi braterskimi uczuciami i miłością12.

Celem dialogu międzyreligijnego jest nawiązanie relacji w duchu pokoju 
i zrozumienia. Jan Paweł II twierdzi, że „jeżeli mimo odmienności, istnieje 
wspólna wola dialogu, można znaleźć obszary twórczej wymiany i rozwi-
jać więzi owocnej przyjaźni, która z kolei może prowadzić do skutecznej 
współpracy w realizowaniu wspólnych celów i służyć wspólnemu dobru”13. 
U Jana Pawła II najbardziej istotne wskazania związane z wychowaniem in-
terkulturowym zaznaczają się w związku z analizą kwestii nowej ewangeli-
zacji w odniesieniu do misji w krajach o wielkiej tradycji kulturowej. W en-
cyklice Redemptoris missio Jan Paweł II przywołując Evangelii nuntiandi 
Pawła VI, podkreśla, że inkulturacja oznacza wewnętrzne przekształcenie 
autentycznych wartości kulturowych przez ich integrację w chrześcijań-
stwie i zakorzenienie chrześcijaństwa w różnych kulturach (eN, nr 20)14. 
Dalej już sam Jan Paweł II dodaje, że „jest to zatem proces głęboki i cało-

11 Por. Paweł VI, Encyklika „Ecclasiam suam”, w: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, En-
cykliki, Warszawa 1981, nr 58-59, nr 96-116, s. 107-114.

12 Por. Sobór Watykański II, Nostra aetate, w: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 
2002, s. 313-324.

13 Jan Paweł II, Migracje a dialog międzyreligijny. Orędzie na Światowy Dzień Migranta 
2002 roku, „L’ Osservatore Romano” 4 (2002), s. 3.

14 Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”, w: Jan XXIII, Paweł VI, Jan 
Paweł II, Encykliki, Warszawa 1981, nr 58-59, nr 96-116, s. 187.
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ściowy, który dotyczy zarówno orędzia chrześcijańskiego, jak też refleksji 
i konkretnej działalności Kościoła. Jest to również proces trudny, ponieważ 
nie może w żadnej mierze naruszyć specyfiki i integralności wiary chrześci-
jańskiej” (RM, nr 52)15. Poprzez inkulturację, jak zaznacza dalej Jan Paweł II:  
„Kościół wciela ewangelię w różne kultury i jednocześnie wprowadza na-
rody z ich kulturami do swej własnej wspólnoty; przekazuje im własne 
wartości, przyjmując wszystko to, co jest w nich dobre i odnawiając je od 
wewnątrz” (RM, nr 52)16.

Papież benedykt XVI kontynuuje tę myśl. Już na początku swojego 
pontyfikatu powiedział: „Kościół pragnie dalej budować mosty przyjaźni 
z wyznawcami wszystkich religii, mając na uwadze prawdziwe dobro każ-
dej osoby i całego społeczeństwa”17. Zwracając się w Kolonii (2005) do 
przedstawicieli świata islamu podkreślił, że „dialog międzyreligijny i mię-
dzykulturowy chrześcijan i muzułmanów nie może być traktowany jako 
tymczasowy wybór. Stanowi on bowiem życiową konieczność, od niego 
w znacznej mierze zależy nasza przyszłość”18. Papież zwraca uwagę na zna-
czenie wolności religijnej. W Orędziu na 44. Dzień Pokoju (1 stycznia 2011) 
stwierdza: „W wolności religijnej znajduje bowiem wyraz specyfika osoby 
ludzkiej, która dzięki niej może ukierunkować swoje życie osobiste i spo-
łeczne na boga; w Jego świetle stają się w pełni zrozumiałe tożsamość, sens 
i cel istnienia osoby. Odmawianie czy ograniczanie w sposób arbitralny tej 
wolności jest równoznaczne z kultywowaniem zawężonej wizji osoby ludz-
kiej; przysłanianie publicznej roli religii jest równoznaczne z tworzeniem 
społeczeństwa niesprawiedliwego, bowiem nie odpowiada ono prawdziwej 
naturze osoby ludzkiej; jest równoznaczne z uniemożliwieniem zaprowa-
dzenia autentycznego i trwałego pokoju w całej rodzinie ludzkiej”19.

Religie więc, pomimo niedoskonałości ich wyznawców, muszą być szko-
łami humanitaryzmu i braterstwa. Prowadzenie dialogu z ich przywódcami 

15 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła 
II, Kraków 1996, s. 571.

16 Tamże.
17 benedykt XVI, W duchu wzajemnego zrozumienia, poszanowania i miłości. 25 IV 

2005. Spotkanie z przedstawicielami niekatolickich Kościołów i Wspólnot kościelnych oraz in-
nych religii, „L’Osservatore Romano”, 6 (2005), s. 13.

18 benedykt XVI, Spotkanie z przedstawicielami wspólnot muzułmańskich. 20 sierpnia 
2005. Wzajemny szacunek, solidarność i pokój, „L’Osservatore Romano”, 10 (2005), s. 24.

19 benedykt XVI, Wolność religijna drogą do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 
2011 r., „L’Osservatore Romano”, 10 (2005), s. 4.
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jest zawsze doświadczeniem natury duchowej. Do nich należy ukazywanie 
tym, którzy są ich wyznawcami, że wolność religijna i zgodne współistnie-
nie religii to nieodzowne warunki kształtowania narodu i przyjaźni mię-
dzy narodami20. Nie można jednak kwestii formowania do tak rozumia-
nego dialogu pozostawiać wyłącznie środowiskom religijnym. Wyzwanie 
o kształt wychowaniu do dialogu i edukacji międzykulturowej stoi przed 
naukami o wychowaniu. 

Perspektywa pedagogiczna
Wielokulturowość urzeczywistnia się przede wszystkim w relacji z in-

nymi, dlatego istotne znaczenie ma jakość stosunków międzyludzkich 
(poszanowanie inności drugiego, wzajemność w relacji międzyosobowej, 
uprzejme i serdeczne przyjęcie, empatia), lecz także konkretna wiedza  
i w tym sensie mówimy o wychowaniu/formacji do wielokulturowości, 
w tym do dialogu międzyreligijnego, oraz o edukacji międzykulturowej. Li-
teratura przedmiotu wyodrębnia dwa zasadnicze znaczenia edukacji mię-
dzykulturowej: węższy i szerszy. W pierwszym znaczeniu chodzi o eduka-
cję dla mniejszości i o mniejszościach: narodowych, etnicznych, wyznanio-
wych21. edukacja międzykulturowa w szerszym znaczeniu zakłada uczenie 
o innych kulturach, budzenie ciekawości i chęci poznania innych, poszu-
kiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, uczenie otwartości 
i umiejętności dialogu22. Ważnym elementem edukacji międzykulturowej 
jest model lub wzorzec społeczeństwa pluralistycznego oraz wzór osobo-
wościowy człowieka, jego walory oraz wyposażenie kompetencyjne23. 

Istotnym zagadnieniem w refleksji nad wychowaniem do wielokultu-
rowości jest kształtowanie kompetencji kulturowych wszystkich uczest-
ników procesu edukacyjnego funkcjonujących w złożonej rzeczywistości 
społeczno-kulturowej, a zatem zarówno wychowanków, jak i pedagogów 

20 Por. M. Ponzi, Religie powinny być szkołami człowieczeństwa. Wywiad z Kardynałem 
Jean-Louisem Tauranem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, 
„Osservatore Romano”, 4 (2009), s. 50-52. 

21 Por. federacja Inicjatyw Oświatowych – Edukacja Międzykulturowa, http://fio.org.pl/
index.php? option= com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=102 (do-
stęp dnia: 15.11.2011).

22 Tamże.
23 Por. A. Sadowski, Edukacja międzykulturowa jako nabywanie kompetencji do życia 

w społeczeństwie pluralistycznym, w: Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświad-
czenia społeczne, red. T. Lewowicki, e. Ogrodzka-Mazur, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 
2010, s. 109.
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(rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów, liderów wspólnot). 
W kontekście społeczeństwa wielokulturowego nabywanie przez pedagoga 
wymienionych kompetencji sięga znaczenie dalej niż tylko zdobycie okre-
ślonych umiejętności. Andrzej Sadowski wyodrębnia konkretne obszary 
kompetencji niezbędnych do życia w społeczeństwie pluralistycznym24. Są 
to: umiejętności do aktywnego życia w jakościowo nowym społeczeństwie; 
umiejętności przyswojone na gruncie określonej, szerokiej wiedzy o swojej 
kulturze w perspektywie porównawczej do innych zbiorowości i ich kultur, 
w połączeniu z przyswojeniem określonych wartości i postaw; wreszcie, 
umiejętność określonych zachowań, które uwzględniają realne warunki, 
w jakich zwykle dokonuje się wyborów określonych zachowań25. Uwzględ-
niając powyższe oraz kryterium ogólnych kompetencji wychowawczych, 
skupiam moją uwagę na kompetencjach kulturowych pedagoga w wymia-
rze etycznym (kompetencja moralna i krytyczna), afektywnym (kompeten-
cja empatii i kontaktu) oraz społecznym (kompetencja międzykulturowa, 
komunikacyjna, rozwiązywania konfliktów)26. 

Kompetencje międzykulturowe pedagoga łączą się z zadaniem komuni-
kacyjnym: ma on przygotować wychowanków przede wszystkim do spo-
tkania  osób z różnych kręgów kulturowych oraz harmonijnego współist-
nienia. 

Na konieczność podnoszenia przez nauczycieli ich kompetencji także 
dotyczących „pracy w środowisku międzykulturowym (w tym zrozumienie 
wartości różnorodności oraz poszanowania dla inności)” zwraca uwagę ko-
munikat Komisji do Rady i Parlamentu europejskiego zatytułowany Popra-
wa jakości kształcenia nauczycieli, opublikowanym w 2007 r. w brukseli27. 
Doskonalenia kompetencji kulturowych u nauczycieli wymaga zwłaszcza 
wielokulturowość współczesnych szkół. Pozwoli to im samym poruszanie 
się w tak złożonych środowiskach a jednocześnie uzdolni ich do kształto-
wania w wychowankach poszanowania każdego drugiego w jego inności 
kulturowej i religijnej.

24 Zob. tamże, s. 101-113.
25 Tamże, s. 102.
26 Zob. Ch. Callo, Modele wychowania, tłum. K. Natoniewska, w: Pedagogika. Podstawy 

nauk o wychowaniu, red. b. Śliwerski, Gdańsk 2006, s. 381-382.
27 Poprawa jakości kształcenia nauczycieli [SeC(2007) 931SeK(2007)933]. Komunikat 

Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. bruksela 3.8.2007.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CeLeX:52007DC0392: 

PL:NOT (dostęp dnia: 15.11.2011).
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Pedagog wobec wyzwań wielokulturowości

Wielokulturowość w całej swej złożoności stawia współczesnego peda-
goga przed wciąż nowymi wyzwaniami. W niniejszej refleksji zatrzymamy 
się na trzech aspektach stanowiących filary kompetencji kulturowych pe-
dagoga: poszanowanie tożsamości, relacja do inności drugiego oraz wza-
jemność jako podstawa relacji ‘ja’ – ‘ty’.

Poszanowanie tożsamość 
Człowiek aktywizuje swoją tożsamość zwłaszcza wtedy, gdy zetknie 

się z grupą, która znajduje się poza ‘my’, a reprezentuje odmienny system 
kulturowy. Wychowanie do wielokulturowości oraz edukacja wielokultu-
rowa nie powinny prowadzić do asymilacji i utraty przez wychowanków 
poczucia tożsamości. Wspomagając wychowanka w kształtowaniu postawy 
otwartości w środowiskach wielokulturowych, pedagog najpierw sam musi 
wykazywać zdolność poszanowania tożsamości innego.

Zagadnienie tożsamości  stało się istotnym tematem na gruncie nauk 
o wychowaniu na przełomie XX i XXI wieku. Przyczyną tego jest zjawisko 
globalizacji i natężenie ruchów migracyjnych. Przemiany życia społecznego 
oraz postępujące wraz z nim procesy, między innymi unifikacji, standary-
zacji, schematyzacji nie pozostają bez wpływu na poszukiwanie i określanie 
tożsamości28.

Kategoria tożsamość (grec. autótes; łac. identitas; wł. identitá) jest 
przedmiotem badań podejmowanych na pograniczu wielu nauk: psycho-
logii, socjologii i kulturoznawstwa, a także etnologii i antropologii. Ogól-
nie pojęcie tożsamość w odniesieniu do pojedynczego człowieka oznacza 
„świadomość siebie, swoich cech i własnej odrębności”, zaś w odniesieniu 
do społeczności wskazuje na „świadomość wspólnych cech i poczucie jed-
ności”29. Pojawiające się trudności związane z definiowaniem pojęcia toż-
samość wynikają stąd, że każda dziedzina nauki próbuje podać własną jej 
definicję.

Witalistyczne i biologizujące wizje człowieka i jego tożsamości uznają 
za ostateczny cel ludzkiej egzystencji obronę i rozwój własnego organizmu 

28 Zob. Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej, red. M. Pąchalska,  
b. Grochmal-bach, b. Duncan MacQueen, Ignatianum, WAM, Kraków 2007.

29 Uniwersalny słownik języka polskiego, CD, Warszawa 2005.
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w wymiarze fizycznym i emocjonalnym30. Przeciwne do tego typu koncep-
cji jest stanowisko psychologii personalistycznej, która zrodziła się jako re-
akcja na jednostronną i zredukowaną wizję człowieka. W tym ujęciu toż-
samość, jak zresztą cała ludzka rzeczywistość, są interpretowane w kate-
gorii osoby. Podkreśla się tu, że człowiekowi nie wystarcza być świadomym 
swojej aktualnej rzeczywistości somatyczno-psychicznej, lecz aby mógł on 
egzystować na sposób osoby, musi zrozumieć lub odkryć, co oznacza jego 
rzeczywistość, do jakiego celu, czy też, do kogo ma ją odnosić, jakie zada-
nie, wezwanie czy powołanie w niej się zawiera. W tej perspektywie tożsa-
mość nie jest jedynie czymś gotowym i już istniejącym, to znaczy nie jest 
jedynie świadomością ‘ja’ aktualnego w jego obecnym kształcie. Tożsamość 
tworzy się bowiem także wokół ’ja’ idealnego, które nie jest jeszcze zreali-
zowane, ale które wyraża wartości, aspiracje oraz powołanie, nadające sens 
i kierunek egzystencji danego człowieka31.

Wiktor frankl (1905-1997) podkreśla, że tożsamość ludzka znajdu-
je swoje dopełnienie przede wszystkim w odkryciu ostatecznego sensu 
własnego istnienia. Tego typu odkrycie jest rezultatem spotkania z Trans-
cendencją32. Jeszcze bardziej jednoznaczne stanowisko w tym względzie 
zajmuje Viktor emil von Gebsattel (1883-1974) twórca psychoanalizy 
personalistycznej. Jego zdaniem, tożsamość ludzka obejmuje dwa zasad-
nicze wymiary: sferę apersonalną oraz sferę personalną. Sfera apersonal-
na obejmuje rzeczywistość psycho-somatyczną człowieka i jest wyjaśnia- 
na przez medycynę i psychologię. Natomiast sfera personalna obejmuje  
wymiar duchowy człowieka, czyli dziedzinę jego wolności i odpowie- 
dzialności oraz kwestię ostatecznego znaczenia ludzkiej egzystencji. Ta sfe-
ra może być w sposób zasadny naświetlana jedynie poprzez etykę i teolo-
gię. Według V. Gebsattela, człowiek posiada dwie możliwości: „albo oprzeć 
swą egzystencję na spotkaniu z bogiem, uznając Jego najwyższy autory-
tet i naśladując życie Chrystusa, albo skazać się na nieistnienie w sferze  
duchowej”33.

30 Przedstawicielami są między innymi: William James, Charles H. Cooley, erik erik-
son, Carl Ransom Rogers.

31 A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, tłum. K. Kozak, Kraków 2002, s. 125- 
-131.

32 Zob. W. frankl, Homo Patiens, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1998, s. 110-112.
33 V.e. Gebsattel, Gedanken zu einer anthropologischen Psychotherapie, München-ber-

lin, Urban u. Schwarzenberg 1959, s. 330 i 179.
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W świetle dociekań psychologii personalistycznej tożsamość ludzka jest 
ostatecznie rzeczywistością ponad psychiczną34. Jest ona bowiem ukryta 
w bogu i odsłania się dopiero w tajemnicy Syna bożego, który przyszedł, 
aby dać życie za swoich35.

Na gruncie pedagogiki polskiej zagadnieniem tożsamości, zajmują się 
między innymi: T. Szkudlarek (w kontekście różnicy i edukacji), Z. Kwie-
ciński (tożsamość jako zadanie edukacji), J. Nikitorowicz (w kontekście 
edukacji międzykulturowej), ewa Ogrodzka-Mazur, Tadeusz Lewowicki 
i Alina Szczurek-bortuta (w perspektywie kształtowania kompetencji kul-
turowych wszystkich uczestników procesu edukacyjnego) i K. Rubacha (ja-
ko kategorią pedagogiczną)36. Zakres podejmowanej przez nich tematyki, 
odnosi się do analiz edukacji międzykulturowej na terenach przygranicz-
nych naszego kraju, w kontekście poczucia tożsamości z tzw. „małą Ojczy-
zną” w społecznościach wielokulturowych37.

Tożsamość (poszukiwanie własnej tożsamości) łączy się z fundamental-
nym pytaniem człowieka: „Kim jestem?”. Uznanie tożsamości jest podsta-
wową potrzebą osoby jedynej i niepowtarzalnej, aby nie była traktowana 
bezosobowo czy jako przedmiot. Człowiek zatem musi „odkryć” własną 
tożsamość, swoje głębokie ‘ja’. Jest to jednak niemożliwe, jeśli brak mu od-
niesienia do innych osób, które go za podmiot uznają. Człowiek odkrywa 
i potwierdza swoje ‘ja’ w relacji z drugim, w życiu wspólnoty38.

Interesującą odpowiedź na pytanie człowieka o jego tożsamość w kon-
tekście chrześcijańskim daje Chiara Lubich (1920-2008). Jej odpowiedź jest 

34 I.A. Caruso, Psicoanalisi e sintesi dell’esistenza, Marietti, Torino 1953, s. 132.
35 A. Cencini, Amerai il Signore Dio Tuo. Psicologia dell’ incontro con Dio, edizioni De-

honiane, bologna 1988, s. 25.
36 Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidu-

alnego i kształtowania się tożsamości, red. T. Lewowicki, A. Szczurek-boruta, b. Grabowska, 
Oficyna Wydawnicza Impuls, Cieszyn-Warszawa-Kraków 2005; Praca nauczyciela w wa-
runkach wielokulturowości – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego, red. T. Le-
wowicki, e. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-boruta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008; 
Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, red. T. Szkudlarek, Impuls, Kraków 1995;  
J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa, Trans Humana, białystok 1995; K. Rubacha, 
Nowe kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania, w: Pedagogika. Podręcznik akade-
micki, red. Z. Kwieciński, b. Śliwerski, Warszawa 2004, s. 63-67.

37 Zob. Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa, red. T. Lewowicki,  
e. Ogrodzka-Mazur, Cieszyn-Warszawa 2005; J. Nikitorowicz, Z. Jasiński, T. Lewowicki, 
Miejsce kultur etnicznych w jednoczącej się Europie, Opole 2007.

38 Por. Ch. Lubich, Charyzmat jedności i psychologia, w: tejże, Charyzmat jedności, dz. 
cyt., s. 322.
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ściśle złączona z osobą Jezusa – „boga uczłowieczonego”39, a zwłaszcza z ta-
jemnicą jego opuszczenia na krzyżu, bo tam jawi się On jako osoba w pełni 
zrealizowana40. Ch. Lubich uważa, że prawdziwa samoświadomość to ta, 
która rodzi się z komunii z bytem, komunii, w której świadomość zdaje się 
tracić samą siebie, ale w istocie odnajduje się, jest. I wyjaśnia, że miłość jako 
podstawa relacji międzyosobowych jest „umieraniem ‘ja’ w ‘ty’, ponieważ 
‘ty’ jest miejscem, gdzie ‘ja’ – o ile całe umrze w bracie – realizuje się w pełni 
jako ‘ja”41. Jej zdaniem, idea Jezusa opuszczonego „w najwyższym stopniu 
ukazuje świadomość, która afirmuje się właśnie wtedy, gdy podarowuje 
się drugiemu, każdej inności, czy w najszerszym wymiarze – bytowi. Jezus 
opuszczony oświeca w ten sposób byt, objawiając go, jako miłość. I przez to 
objawia nam, że sam byt Absolutny jest Miłością (1 J 4, 8.12)”42.

Włoski psycholog Silvano Cola uważa, że jest to bardzo nowatorska de-
finicja tożsamości osoby. Jego zdaniem, podkreślenie przez Ch. Lubich te-
go, że osoba tylko wówczas, kiedy jest (odróżnienie), może siebie dać (być 
miłością), doskonale współbrzmi zarówno z ludzkim doświadczeniem, jak 
i oświadczeniem ewangelii: „Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nie-
nawidzi swego życia (…), zachowa je na życie wieczne” (por. J 12, 25)43.

Wychowanie do tak rozumianej tożsamości zakłada zatem podjęcie stylu 
życia na wzór chrześcijaństwa (Jezusa): człowiek wzmacnia swoje nieskazi-
telne ‘ja’, to znaczy, jest zdolny do czynienia w sobie pustki , aby ubogacać 
się w komunii z drugim człowiekiem. Lecz aby móc podarować się innym, 
trzeba najpierw „siebie posiadać”, być w jedności z sobą, nieuzależnionym 
od potrzeb wewnętrznych lub od więzi zewnętrznych. Tożsamość kształtu-
je się zatem w relacjach z innymi. W trakcie procesu zauważania i ocenia-
nia innych, jednostka odkrywa siebie, poznaje i wartościuje różnice, które 

39 Por. tamże, s. 245-246.
40 Takie nowe spojrzenie na tożsamość człowieka Ch. Lubich ukazała w wykładzie wy-

głoszonym z okazji przyznania jej tytułu doktora honoris causa z teologii na Uniwersytecie 
w mieście Meksyk. Mówiła tam m.in.: „Jezus opuszczony przez unicestwienie swojego bytu, 
przyjęte z miłości do Ojca, któremu na nowo się powierza – ‘Ojcze w ręce Twoje oddaję 
ducha mojego’ (łk 23,46) – ukazuje nam, że ‘ja’ jestem ‘ja’ nie wtedy, kiedy zamykam się na 
drugiego, lecz kiedy się podarowuję, kiedy z miłości zatracam się w drugim (…). Tak więc 
moja podmiotowość jest, kiedy nie-jest z miłości, czyli, gdy z miłości cała przeniosła się 
w drugiego” (Ch. Lubich, Charyzmat jedności, dz. cyt., s. 303).

41 Cyt. za S. Cola, W stronę pełnego humanizmu. Nowe horyzonty w psychologii, tłum.  
ł. Kamykowski, „Gen’ s” 3-4 (2008), s. 101. 

42 Ch. Lubich, Charyzmat jedności i psychologia, dz. cyt., s. 304.
43 Por. S. Cola, W stronę pełnego humanizmu, dz. cyt., s. 101.
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umożliwiają jej stwierdzenie własnej odmienności i odrębności. Stanowi to 
podstawę także dla tożsamości kulturowej. 

Jeśli w wielokulturowości tożsamość kulturowa grup mniejszościowych 
pozostaje w stałym kontakcie z innymi kulturami, to chronione są one 
przed zamykaniem się w sobie a jednocześnie rozwijają się. Dość mocno 
ugruntowane w świadomości wielu europejczyków wartościowanie kultur 
na rozwinięte i nie lub niedorozwinięte, na szlachetne i dobre oraz na mniej 
szlachetne i mniej dobre, a nawet na złe44, może być pokonane poprzez 
promowanie postawy szacunku i pozytywnej otwartości, tzn. takiej, która 
sprzyja dostrzeganiu elementów wspólnych i wartościowych w innych kul-
turach, co ułatwia kontakt, wymianę i współpracę. Różne grupy etniczno- 
-kulturowe są wówczas w stanie utworzyć wspólny system kulturowy i spo-
łeczny. Istotnym elementem tożsamości grupowej w wielokulturowości jest 
religia. Na jej podstawie można wyznaczyć określoną grupę wartości, idei, 
norm, wzorców zachowań, wytworów kulturowych, wspólnych wydarzeń 
historycznych i postaci ważnych dla tej społeczności. Jedność systemowi 
kulturowemu w tak rozumianej społeczności wielokulturowej nadaje nie 
władza, lecz rzeczywistość transcendentna.

Inny jako bliźni
W kontekście tak rozumianej tożsamości spójrzmy na znaczenie inno-

ści  drugiego. Zagadnienie inności/odmienności  jest podejmowane 
we współczesnym dyskursie dotyczącym różnorodności kultur45. 

Kategoria inności  (gr. heterótes, nłc. alteritas, alietas) występuje w me-
tafizyce i oznacza „nietożsamość określoną pozytywnie przez wskazanie 
jakichś cech wyróżniających”. Inność  w odniesieniu do człowieka wska-
zuje na cechy wyróżniające go spośród pozostałych. Synonimem pojęcia 
inność  jest termin odmienność . Słowo odmienny oznacza „nie taki 
sam, różniący się całkowicie od kogoś lub czegoś, inny, różny”46.

W podejmowanej tu refleksji nad wychowaniem do wielokulturowo-
ści, fenomen inności  drugiego  jawi się jako jedna z istotnych podstaw 

44 Zob. L. Dyczewski, Czynniki sprzyjające żywotności kultur mniejszości etnicznych i na-
rodowych, w: Miejsce kultur etnicznych i regionalnych, dz. cyt., s. 17-28.

45 Zob. A. Szczurek-boruta, Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokultu-
rowości, dz. cyt.; Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie, red. J. Nikitorowicz, D. Misie-
juk, M. Sobecki, Trans Humana, białystok 2007; M. De beni, Educare all’altruismo, Trento 
2000. 

46 A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, dz. cyt., s. 391-392.
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antropologicznych. Jeśli celem wychowania do wielokulturowości ma być 
kształtowanie umiejętności tworzenia wspólnoty (komunii-jedności) ludz-
kiej, to należy wyraźnie podkreślić, że chodzi tu o budowanie wspólnoty 
dążącej do jedność osób w ich różnorodności. A zatem drugi  jako: inny, 
odmienny, odrębny, różny jest warunkiem koniecznym na drodze do jed-
ności. Jest więc dany i zadany każdemu i każdej wspólnocie zmierzającej 
do jedności.

Należałoby jednak podkreślić, że w tym ujęciu kategoria inności  nie 
jest tożsama z pojęciem „Inny” z filozofii postmodernistycznej. Niniejsza 
refleksja opiera się o perspektywę szeroko humanistyczną, jaką reprezen-
tuje myśl chrześcijańska podkreślająca ideę jednej rodziny, a w imię tejże, 
afirmację każdej osoby47. Jeśli więc przyjmiemy, że drugi powinien być wi-
dziany jako brat, to styl wychowania, który stawia na dowartościowanie 
inności  drugiego staje się pedagogią braterstwa, pedagogią  jedno-
ści . Oznacza to, że drugi, którym jest: przyjaciel i nieprzyjaciel, człowiek 
‘dobry’ i taki, który nim nie jest, a także wychowanek i wychowawca ma 
być traktowany jak brat. Afirmacja drugiego wyraża się przez: spotkanie 
z drugim-innym; jego akceptację i jednoczenie się z nim. Spotkanie – 
akceptacja – jednoczenie się są to etapy afirmacji drugiego, jaką ukazuje 
pedagogia jedności48.

W kontekście wielokulturowości spotkanie z drugim-innym, a zatem 
należącym do różnych kultur, religii, a także nieposiadającym przekonań 
niereligijnych, wymaga podejmowania i prowadzenia dialogu. Wówczas 
dochodzi do spotkania z rzeczywistością jego wartości i sensów, w których 
on żyje. Drugi w spotkaniu jawi się jako wartość in concreto, wartość sa-
ma w sobie i jako byt uprzywilejowany ze względu na realizację wartości. 
W spotkaniu z drugim, człowiek jest wzywającym i wezwanym, spotykają-
cym i spotkanym. Każde spotkanie może być przestrzenią, w której czło-
wiek urzeczywistnia swoje zasadnicze powołanie „bycia darem”49. 

47 G. Cicchese, Il panorama dell’alterità tra antropologia e storia, „Nuova Umanità” 120 
(1998), s. 739.

48 Zob. M. Kozubek, Doświadczenie wspólnoty wychowawczej Ruchu Focolari jako pod-
stawa pedagogii jedności. Rozprawa doktorska napisana w Instytucie Pedagogiki KUL pod 
kier. M. Nowaka, Lublin 2009.

49 Ch. Lubich podkreśla, że aby człowiek mógł być osobistym darem, musi wejść w ko-
munię z innymi (por. Ch. Lubich, Charyzmat jedności i psychologia, dz. cyt., s. 326).



102 Mariola Teresa Kozubek

Akceptacja drugiego wymaga niwelowania uprzedzeń i stereotypów 
a promowania postawy otwartości wobec niego. W tym celu należy stwa-
rzać różnorodne sytuacje wychowawcze, w których wychowanek uczy się 
nowego sposobu myślenia, postawy opartej nie tylko na tolerancji, lecz na 
głębokim szacunku. Jeśli bowiem, człowiek ma być otwarty na całą ludz-
kość, to najpierw musi umieć otworzyć się na konkretną osobę, niezależnie 
od istniejących między nimi różnic.

Uznanie inności  drugiego polega na podjęciu wysiłku zaakcepto-
wania nie tylko różnic, jakie ów drugi ukazuje, lecz przede wszystkim za-
uważalnej w sobie nieumiejętności przyjęcia ich. Oznacza to, że najpierw 
w sobie trzeba coś zmienić, trzeba zaakceptować coś przeciwko sobie (in-
ność). Przyjęcie perspektywy, że każdy człowiek jest członkiem tej samej 
rodziny ludzkiej dopomaga w uznaniu drugiego-innego jako siostry lub 
brata. Taka zmiana perspektywy nie jest łatwa i wymaga postawy, która jest 
wychodzeniem drugiemu naprzeciw50, dążeniem do odkrywania wartości 
drugiego i jego wspólnoty. Człowiek ze swej natury jest osobą, która nie 
tylko poszukuje i pyta, lecz jest zdolna także do słuchania i odpowiadania. 
Droga od egoistycznego ‘ja’ do ‘ty’ zmierza poprzez poszanowanie drugie-
go-innego, miłowanie go. „Każdy gest miłości otwiera niejako drzwi, przez 
które człowiek wychodzi z siebie, aby wejść w świat drugiego. Jest to droga 
prowadząca od ‘ja’ do ‘ty’”51. Miłość jako postawa rozumnej akceptacji dru-
giego pozwala widzieć go takim, jakim on jest w rzeczywistości, respekto-
wać go w jego istocie, uznać jego prawo do bycia sobą, pragnąć, by coraz 
bardziej stawał się sobą. Ch. Lubich podkreśla, że „jedynie miłość szanuje 
odmienność (albo odrębność) z zachowaniem równowagi, umożliwiając 
w ten sposób jedność”52. Przyjąć więc drugiego w jego inności oznacza 
przyjmować z miłością drugie ‘ja’, odmienność podmiotową, która może 
pogłębić sens istnienia.

Jednoczenie  s ię  z  drugim to forma empatii. Ch. Lubich pisze: 
„Kiedy jednoczymy się z drugim, to dzieje się tak, że on się otwiera przed 
nami, daje nam coś z siebie i wyjaśnia na przykład, co znaczy dla niego być 
żydem, albo muzułmaninem czy też buddystą (…). I naszej duszy ukazuje 

50 Por. f. Châtel, Zrobić ten krok, „Nowe Miasto” 4 (2006), s. 32.
51 M. De beni, Educare, dz. cyt., s. 54.
52 Ch. Lubich, Charyzmat jedności i psychologia, dz. cyt., s. 326.



103Pedagog a wielokulturowość

się coś z jego niezwykłego bogactwa, o którym nie mieliśmy pojęcia”53. Tak 
rozumiane „jednoczenie się” z drugim prowadzi do ubogacania się cnota-
mi drugiego.

Wzajemność w relacji ‘ja’ – ‘ty’
Przedstawiona optyka zależności tożsamość-inność znajduje swoje do-

pełnienie w dynamice wzajemności w relacji ‘ja’ – ‘ty’.
Kategoria relacji między ‘ja’ i ‘ty’ jest centralną ideą dwudziestowiecznej 

filozofii dialogu54. Została ona nazwana przez Martina bubera (1878-1965) 
zasadą dialogiczną. Jego zdaniem, relacja dialogiczna wyraża się w słowie, 
w miłości i darze55. Prawie wszyscy myśliciele związani z tradycją filozo-
fii dialogu (m.in.: f. Rosenzweig, P. Ricoeur, e. Lévinas, D. bonhoeffer  
i J. Tischner) podzielali tezę, że relacja dialogiczna jest trójczłonowa, za-
chodzi między osobami ludzkimi (ja i ty) oraz osobą boga (Ty)56. Mieli 
oni jednak odrębne poglądy co do takich szczegółowych kwestii, jak na 
przykład: źródła wezwania – czy jest nim bóg (f. Rozenzweig, M. buber,  
J. Tischner), inny człowiek – bliźni (e. Lévinas), czy szacunek do siebie sa-
mego (P. Ricoeur). Różnili się też podejściem do zagadnienia wzajemności 
relacji – czy jest ona symetryczna czy asymetryczna57. 

M. buber uważał, że: „pełna wzajemność nie jest nierozerwalnie zwią-
zana ze współżyciem ludzi. Jest ona łaską, na którą trzeba być zawsze przy-
gotowanym i której nigdy nie zdobywa się na stałe”58. G. Haeffner wyróżnia 
dwa typy relacji ‘ja’ do ‘ty’. Pierwsze są to relacje, które „są lub powinny 
być określone przez wspólnotę przekonań i współpracę przy jakimś dzie-
le” – (intersubiektywność), drugie natomiast to relacje, w których „chodzi 
o samą relację lub o samego jej partnera” – (interosobowość)59. Uważa on 
jednak, że w rzeczywistości, w większości faktycznych sposobów kontak-
towania się ludzi z sobą mamy do czynienia z obydwoma rodzajami, lecz 

53 Ch. Lubich, Arte di amare, Città Nuova, Roma 2005, s. 85; por. f. Whaling, Christian 
Theology and World Religions: A Global Approach, London 1986, s. 130-131.

54 Zob. J. Gara, Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, WAM, Kraków 2008.
55 Por. M. buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Instytut Wydawniczy 

Pax, Warszawa 1992, s. 39-56.
56 Zob. T. Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Kraków 2007,  

s. 93-106; 142-147; tenże, Bóg w filozofii Józefa Tischnera, „Znak” 550 (2001), s. 25-38.
57 Zob. T. Gadacz, Filozofia Boga, dz. cyt., s. 189-211.
58 M. buber, Ja i Ty, dz. cyt., s. 121.
59 G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, tłum. W. Szymona, WAM, 

Kraków 2006, s. 84n.
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ze względu na to, że występują one w różnych proporcjach obydwa rodzaje 
relacji odróżnia on jako typy idealne60.

Zagadnieniem wzajemności  w relacji interesował się także Maurice 
Nédoncelle (1905–1976) w swojej filozofii miłości. Podkreśla on, iż każdy 
człowiek jest włączony w podstawową i zasadniczą relację z jakimś ‘ty’, lecz 
owo ludzkie ‘ty’ wyznacza tylko kierunek spotkania. Według M. Nédon-
cella wzajemność  jest to „stan początkowego zaufania i wezwanie do 
całkowitego daru”61. Uważa on, że „każdy otrzymuje i daruje swój byt dla-
tego, ponieważ istnieje postrzeganie (percezione)”62. W liście do G. Marcela 
napisał „wierzę w istnienie pewnego minimum wzajemności od momentu, 
w którym ‘ja’ poznaję ‘ty’”63. M. Nédoncelle twierdzi, że dialektyka wzajem-
ności prowadzi do uznania w człowieku obecności boskości. Ta zaś ogarnia 
i przewyższa wszelką ograniczoność ludzkiej wzajemności64.

K. Wojtyła zakłada, że ‘ja’ jest kształtowane i konstytuowane w bezpo-
średnim, podmiotowym odnoszeniu się do ‘ty’, bowiem konstytuowanie się 
‘ja’ następować może nie w izolacji i nie samo z siebie, z samego i samotne-
go ‘ja’, ale tylko i wyłącznie w układzie „ja – świat”, a szczególnie w relacji 
do osobowego elementu tego świata, w relacji do innych65. Według K. Woj-
tyły, relacja ‘ja’ – ‘ty’, znajdowanie się twarzą w twarz z drugą osobą, ma 
w płaszczyźnie antropologicznej dwa wymiary: poznawczy i egzystencjalny,  
a w tym drugim można mówić o jego znaczeniu metafizycznym i moral-
nym. Relacja ‘ja’ – ‘ty’ jest relacją podmiotową między dwoma podmio-
tami-osobami. To zetknięcie się jest bezpośrednim doświadczeniem dru-
giego, jego poznawczym ujęciem66. Owo doświadczenie ma zarazem zna-
czenie dla poznawczego ujęcia siebie samego. K. Wojtyła pisze bowiem, że 
relacja ta jest relacją powracającą: ‘ja’ widzi i ujmuje w niej nie tylko ‘ty’, ale 

60 Tamże.
61 M. Nédeoncelle, La réciprocité des consciences, Aubiev, Paris 1982, s. 19.
62 M. Nédoncelle, Wartość miłości i przyjaźni, tłum. K. bukowski, Wydawnictwo M, Kra-K. bukowski, Wydawnictwo M, Kra-

ków 1993, s. 31-95.
63 C. Valenziano, Introduzione alla filosofia dell’amore di Marice Nédoncelle, Pontificia 

Universitas Gregoriana, Roma 1965, s. 90. 
64 Por. M. Nédoncelle, Explorations personnalistes, Aubiev, Paris 1970, s. 43. Cyt. za  

M. Amadini, Ontologia della reciprocità e riflessione pedagogica: saggio sulla filosofia dell’amo-
re di Maurice Nédoncelle, Vita e Pensiero, Milano 2001, s. 135.

65 Por. J. Gałkowski, O podmiotowym charakterze wspólnoty w ujęciu K. Wojtyły, „Zeszy-
ty Naukowe KUL” 104 (1983), z. 4, s. 8.

66 Por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki filozoficzne KUL” 24 (1976), 
z. 2, s. 28. 
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ujmuje również siebie w świetle drugiego ‘ja’67. Ujmowanie siebie „w świetle 
drugiego ‘ja’” jest, zdaniem K. Wojtyły, zaczątkiem i źródłem tworzenia się 
osobowości człowieka, jego spełniania się. Stąd biorą początek moralnie 
znaczące procesy naśladowania osobowych wzorów, procesy wychowa-
nia i samowychowania. Relacja ‘ja’ do ‘ty’, choćby nawet jednostronna, jest 
rzeczywistym przeżyciem układów międzyosobowych, ale pełne przeżycie 
zachodzi dopiero, wtedy, gdy relacja ta ma charakter wzajemny. W relacji 
wzajemnej, w której każde ‘ja’ jest zarazem ‘ty’, a każde ‘ty’ jest zarazem ‘ja’, 
i tak są wzajemnie przeżywane, wzajemnie konstytuowana i potwierdzana 
jest osobowość. „Ja’ i ‘ty’ bowiem nie tylko są podmiotami (współ)bytu-
jącymi i (współ)poznającymi, ale również (współ)działającymi. Układ ‘ja’ 
– ‘ty’ ma więc wymiar podwójny: jest faktem i postulatem, ma znaczenie 
metafizyczne i moralne”68.

K. Wojtyła podkreśla, że osoba ujawnia się nie tylko w relacji jednost-
kowej do drugiej osoby, ale również w relacji do pewnej zbiorowości – wie-
lości osób, tworzących, ze względu na łączące je relacje, pewną jedność. 
Jedność ta powstaje przez wspólne bytowanie oraz działanie odnoszące się 
do jakiejś jednej wartości, do dobra wspólnego69. To wspólne bytowanie 
i działanie, zarówno na płaszczyźnie przedmiotowej (ontologicznej), jak 
i podmiotowej (przeżycia), w stosunku do dobra wspólnego „stanowi sam 
rdzeń wspólnoty społecznej” i powoduje, że wielość różnorodnych ‘ja’ kon-
stytuuje się jako ‘my’70.

W świetle tych ujęć możemy powiedzieć, że wzajemność jawi się jako 
pewna dynamika w relacji osób ściśle złączona z wartością miłości. W nur-
cie filozofii, które uznają, że podstawową relacją człowieka jest jego relacja 
do osobowego boga zwraca się uwagę na fakt, że człowiek w swoim pod-
stawowym wymiarze, to znaczy w swoim byciu osobą, jest powołany do 
bycia w relacji i tylko tak się realizuje. Relacja polega na poznaniu, miłości, 
przyjaźni i wspólnocie. Miłość do osobowego boga konkretyzuje się w mi-
łości do bliźniego, który jest drogą do boga. Niemal poetycko ujmuje tę 
zależność Ch. Lubich: „ten, kto jest obok mnie, został stworzony, jako dar 
dla mnie, a ja zostałam stworzona jako dar dla tego, kto jest obok mnie.  

67 Tamże, s. 24.
68 Por. tamże, s. 27. 
69 Tamże, s. 30. 
70 Tamże.



106 Mariola Teresa Kozubek

Na ziemi wszystko ze wszystkim jest w relacji miłości: każda rzecz z każdą 
rzeczą. Trzeba jednak być Miłością, aby odnaleźć złotą nić łączącą byty”71.

W perspektywie chrześcijańskiej podstawą relacji ‘ja’– ‘ty’ we wspólno-
cie jest przykazanie „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem” 
(por. J 13, 34; 15, 12). Wzajemność zakłada więc ‘ja’, które kocha ‘ty’. Owo 
‘ty’ będąc kochane, odpowiada miłością. W dialogu pomiędzy kochaniem 
a byciem kochanym, relacja staje się wzajemnością, w której miłość uzdal-
nia osoby do przezwyciężania i spełniania siebie we wzajemnym promo-
waniu się. Zaangażowane (na różnych poziomach w różnych warunkach) 
podmioty wychowują się wzajemnie we wzajemnym zaufaniu i odpowie-
dzialności za łączącą ich więź72. A zatem dialogiczna relacja między ‘ja’ i ‘ty’ 
oparta na wzajemności miłości, warunkuje spotkanie, które prowadzi do 
zjednoczenia osób. 

W zarysowanej perspektywie wzajemności w miłości uczy tzw. sztu-
ka miłowania , jest to specyficzna metoda wychowania w pedagogii jed-
ności73. Istotnym elementem tej sztuki  jest kształtowanie postawy, która 
polega na tym, aby w relacji z drugim człowiekiem „kochać jako pierw-
szy”. Wymaga to podejmowania takiej inicjatywy, której istotą jest bezin-
teresowna troska o dobro drugiego. W wychowaniu inicjatywa wychodzi 
od dorosłego, z jego nastawienia do „opiekowania się” i bezwarunkowego 
otwarcia się na wychowanka. Postawa ta jest wychowawcza na tyle, na ile 
jest bezinteresowna, pozbawiona aspektu wymiany czy oczekiwania na po-
wrót, w poszanowaniu wolności tożsamości drugiego74. Taka postawa za-
wiera w sobie wszelkie wymagania bycia darem.

Wzajemność jest tu rozumiana jako intencjonalny rodzaj bezinteresow-
nej wymiany, regulowanej wolą wspólnoty. Składają się nań dwa akty nie 
jako rzeczy dodatkowe, lecz jako intencje uwalniające się poprzez przezwy-
ciężanie siebie, spojrzenie nieredukowalne do sumy odrębnych perspektyw, 
które stara się patrzeć oczami drugiego i – jednocześnie – oddawać mu swo-
je własne75. W tej perspektywie możemy stwierdzić, że wzajemność jest naj-
wyższą formą miłości a kochać drugiego oznacza uczynić go kochającym.

71 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, dz. cyt., s. 137.
72 Por. M. De beni, Reciprocità ed educazione per un nuovo rinascimento della persona  

e della comunità „Nuova Umanità” 182 (2009/2), s. 235-242.
73 Zob. Ch. Lubich, Arte di, dz. cyt.
74 Zob. R. Roche, L’intelligenza prosociale, erickson, Trento 2006.
75 Zob. M. Nédeoncelle, La réciprocité, dz. cyt., s. 18.
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Zakończenie 

Wielokulturowość współczesnych społeczeństw pokazuje, że mimo nie-
zliczonych napięć we współczesnym świecie, istnieje wiele dowodów na to, 
że ludzkość coraz bardziej dąży do jedności. Jedność jest znakiem i potrze-
bą czasów. Tym niemniej ów bodziec wewnętrzny potrzebuje pomocy, by – 
jak wynika z etymologii słowa educere ‘wydobyć’ – uzewnętrznić się w spo-
sób pozytywny, dlatego na wszystkich płaszczyznach ludzkiej aktywności 
potrzeba działań wychowawczych zgodnych z wymaganiami jedności. 

Poszanowanie tożsamości osoby, akceptacja inności  drugiego oraz 
wzajemność  miłości w relacji ‘ja’ – ‘ty’, wyznaczają antropologiczne pod-
stawy osobowego istnienia człowieka w społeczności wielokulturowej, 
a jednocześnie podstawowe obszary działania pedagoga w procesie wycho-
wania do wielokulturowości. 

Bibliografia

Amadini M., Ontologia della reciprocità e riflessione pedagogica: saggio sulla filoso-
fia dell’amore di Maurice Nédoncelle, Vita e Pensiero, Milano 2001.

benedykt XVI, Spotkanie z przedstawicielami wspólnot muzułmańskich. 20 sierp-
nia 2005. Wzajemny szacunek, solidarność i pokój, „L’Osservatore Romano”, 10 
(2005).

benedykt XVI, W duchu wzajemnego zrozumienia, poszanowania i miłości. 25 IV 
2005. Spotkanie z przedstawicielami niekatolickich Kościołów i Wspólnot kościel-
nych oraz innych religii, „L’Osservatore Romano”, 6 (2005).

benedykt XVI, Wolność religijna drogą do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Po-
koju 2011 r., „L’Osservatore Romano”, 10 (2005).

buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Instytut Wydawniczy 
Pax, Warszawa 1992.

Caruso I.A., Psicoanalisi e sintesi dell’esistenza, Marietti, Torino 1953.
Cencini A., Amerai il Signore Dio Tuo. Psicologia dell’ incontro con Dio, edizioni 

Dehoniane, bologna 1988.
Cencini A., Manenti A., Psychologia a formacja, tłum. K. Kozak, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2002.
Châtel f., Zrobić ten krok, „Nowe Miasto” 4 (2006).
Cicchese G., Il panorama dell’alterità tra antropologia e storia, „Nuova Umanità” 

120 (1998).
Cola S., W stronę pełnego humanizmu. Nowe horyzonty w psychologii, tłum. ł. Ka- 

mykowski, „Gen’ s” 3-4 (2008).



108 Mariola Teresa Kozubek

De beni M., Educare all’altruismo, erickson, Trento 2000. 
De beni M., Reciprocità ed educazione per un nuovo rinascimento della persona  

e della comunità, „Nuova Umanità” 182 (2009/2).
Dyczewski L., Czynniki sprzyjające żywotności kultur mniejszości etnicznych i naro-

dowych, w: Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie, red. 
Z. Jasiński, T. Lewowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.

Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne, red. T. Le-
wowicki, e. Ogrodzka-Mazur, Wydział etnologii i Nauk o edukacji Uniwersy-
tetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń 2010.

Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii 
Europejskiej teoria i praktyka, red. T. Lewowicki, J. Urban, Wydawnictwo Gno-
me, Katowice 2007.

Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, red. T. Lewowicki, e. Ogrodzka- 
-Mazur, A. Szczurek-boruta, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Edukacja wobec ładu globalnego, red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, T. Pilch,  
S. Tomiuk, Wydawnictwo Akademickie żak, Warszawa 2002.

Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk,  
M. Sobecki, Trans Humana, białystok 2007.

frankl W., Homo Patiens, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1998.
Gadacz T., Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2007.
Gałkowski J., O podmiotowym charakterze wspólnoty w ujęciu K. Wojtyły, „Zeszyty 

Naukowe KUL” 104 (1983), z. 4.
Gara J., Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Wydawnictwo WAM, Kraków 

2008.
Gęsiak L., Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2007.
Grzybowski P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowo-

ści. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście euro-
pejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 2007. 

Haeffner G., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, tłum. W. Szymona, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2006.

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Paw- 
ła II, Znak, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Migracje a dialog międzyreligijny. Orędzie na Światowy Dzień Migran-
ta 2002 roku, „L’ Osservatore Romano” 4 (2002).

Kozubek M., Doświadczenie wspólnoty wychowawczej Ruchu Focolari jako pod-
stawa pedagogii jedności. Rozprawa doktorska napisana pod kier. M. Nowaka  
w Instytucie Pedagogiki KUL, Lublin 2009.

Lubich Ch., Arte di amare, Città Nuova, Roma 2005. 
Lubich Ch., Charyzmat jedności i psychologia, w: taż, Charyzmat jedności, Wydaw-

nictwo M, Kraków 2007, s. 322-326.



109Pedagog a wielokulturowość

Lubich Ch., Charyzmat jedności, Wydawnictwo M, Kraków 2007.
Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie, red. Z. Jasiński,  

T. Lewowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.
Nédoncelle M., La réciprocité des consciences, Aubier, Paris 1982.
Nédoncelle M., Explorations personnalistes, Aubier, Paris 1970.
Nédoncelle M., Wartość miłości i przyjaźni, tłum. K. bukowski, Wydawnictwo M, 

Kraków 1993.
Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa, Trans Humana, białystok 1995.
Nikitorowicz J., Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Trans Huma-

na, białystok 2001.
Nikitorowicz J., Wielokulturowe wymiary wychowania, w: Pedagogika społeczna. 

Pytania o XXI wiek, red. A. Przecławska, W. Theiss, Wydawnictwo Akademic-
kie żak, Warszawa 1999.

Oświata etniczna w Europie Środkowej, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Instytut Nauk 
Pedagogicznych, Opole 2001. 

Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”, w: Jan XXIII, Paweł VI, Jan 
Paweł II, Encykliki, IW PAX, Warszawa 1981.

Paweł VI, Encyklika „Ecclasiam suam”, w: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Ency-
kliki, IW PAX, Warszawa 1981.

Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa, red. T. Lewowicki,  
e. Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski – filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pe-
dagogiczna ZNP, Cieszyn, Warszawa 2005.

Ponzi M., Religie powinny być szkołami człowieczeństwa. Wywiad z Kardynałem 
Jean-Louisem Tauranem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dialogu Mię-
dzyreligijnego, „L’Osservatore Romano”, 4 (2009). 

Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości - studia i doświadczenia z pogra-
nicza polsko-czeskiego, red. T. Lewowicki, e. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-bo-
ruta, Wydział etnologii i Nauk o edukacji Uniwersytetu Śląskiego – WSP ZNP 
w Warszawie – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywi-
dualnego i kształtowania się tożsamości, red. T. Lewowicki, A. Szczurek-boruta, 
b. Grabowska, Uniwersytet Śląski – filia – WSP ZNP w Warszawie – Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Cieszyn-Warszawa-Kraków 2005.

Roche R., L’intelligenza prosociale, erickson, Trento 2006.
Rola religii w edukacji międzykulturowej, red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, H. Lu-

káová-Kantorková, Impuls, Kraków 2008.
Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, red. T. Szkudlarek, Impuls,  Kra-

ków 1995.
Sadowski A., Edukacja międzykulturowa jako nabywanie kompetencji do życia  

w społeczeństwie pluralistycznym, w: Edukacja międzykulturowa – teorie, poglą-
dy, doświadczenia społeczne, red. T. Lewowicki, e. Ogrodzka-Mazur, Wydział 
etnologii i Nauk o edukacji Uniwersytetu Śląskiego – WSP ZNP w Warszawie –  
Wydawnictwo Adam Marszałek,  Cieszyn-Warszawa-Toruń 2010.

Smolicz J., Współkultury Australii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.



110 Mariola Teresa Kozubek

Sobór Watykański II, Nostra aetate, w: tenże, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Po-
znań 2002.

Szczurek-boruta A., Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturo-
wości, Uniwersytet Śląski. Wydział etnologii i Nauk o edukacji, Impuls, Kato-
wice-Cieszyn-Kraków 2007.

Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej, red. Z. Jasiński, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej, red. M. Pąchalska, b. Groch-
mal-bach, b. Duncan MacQueen, Ignatianum, WAM, Kraków 2007.

Valenziano C., Introduzione alla filosofia dell’amore di Marice Nédoncelle, Pontificia 
Universitas Gregoriana, Roma 1965. 

Wojtyła K., Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki filozoficzne KUL” 24 (1976), 
z. 2.

Zani V., Per una pastorale organica dell’educazione, „Gen’s” 2 (1994).

Mariola Kozubek – doktor, pedagog i tłumacz języka włoskiego; doktorat – 2009 
(KUL); adiunkt w Zakładzie Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu Śląskiego; współredaktor (z T. Czakańskim i W. J. Sztykiem) tomu nr 9 „Szko-
ła Seraficka”, Katowice 2011, autorka ponad 20 artykułów naukowych z zakresu 
pedagogiki. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych 
z personalistyczną pedagogiką chrześcijańską, pedagogiką rodziny, zwłaszcza 
w aspekcie wielokulturowości i wieloreligijności. Członek Zespołu Pedagogiki 
Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz 
Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.
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Wychowanie ekonomiczne dzieci i młodzieży 
w środowisku rodzinnym i szkolnym

Obecność pieniądza we współczesnym życiu społecznym jest tak po-
wszechna i naturalna, że wiele osób nawet nie zastanawia się nad jego his-
torią czy koniecznością nabywania umiejętności posługiwania się nim. 
Wynalezienie pieniędzy powszechnie uważane jest za jedno z największych 
odkryć człowieka. Pieniądze zrewolucjonizowały prawie wszystkie dziedzi-
ny ludzkiego życia. Dlatego też do podstawowych umiejętności życiowych 
każdego współczesnego człowieka zalicza się rozumienie wartości pienią-
dza i radzenie sobie z obliczeniami pieniężnymi. Wbrew powszechnemu 
przekonaniu nabycie tych kompetencji nie jest równoznaczne z umiejęt-
nością dokonywania arytmetycznych obliczeń1. Z tych też powodów nauka 
właściwego operowania pieniędzmi jest długim procesem, który rozpo-
czyna się we wczesnym dzieciństwie. fakt ten domaga się odpowiedniego 
uwzględnienia w procesie edukacji, zwłaszcza w obszarach przygotowują-
cych młodego człowieka do życia w społeczeństwie zorganizowanym2. 

Zagadnienie roli i miejsca pieniędzy w wychowywaniu dzieci i młodzie-
ży jest coraz częściej podejmowane w opracowaniach naukowych. Zwra-
ca się w nich uwagę na takie aspekty, jak trudności prowadzenia badań 
pedagogicznych związanych z wychowaniem ekonomicznym, zwłaszcza 
w okresie wczesnoszkolnym3, rozumienie przez dzieci wartości pieniądza 

1 Por. J. Górniak, My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków 2000, s. 17-21.
2 Problematykę ekonomicznego wychowania dzieci podejmowałem już w: M. babik, 

The family as key environment of economic education, w: M. baran, M. babik, Organized 
civilization, WAM, Kraków 2008.

3 Obszerniej na ten temat: M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad 
rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, Wyd. Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, Warszawa 2004, s. 10-61.
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czy bankowości, psychologiczne i aksjologiczne postrzeganie funkcjono-
wania pieniędzy w obiegu. Prace te stwarzają możliwość przeanalizowania 
niektórych zjawisk wychowawczych. Celem niniejszego opracowania jest 
opisanie najistotniejszych elementów wychowania ekonomicznego dzieci 
realizowanych w środowisku rodzinnym i szkolnym. 

Założenia wychowania ekonomicznego

Podstawa wychowania ekonomicznego bazuje na stwierdzeniu, że czło-
wiek nie rodzi się wyposażony w wiedzę i umiejętności korzystania z całe-
go bogactwa, jakie daje mu istnienie pieniędzy. Tego wszystkiego dziecko 
uczy się stopniowo od najwcześniejszych lat życia. Analizując ten proces 
od strony pedagogicznej, należy zauważyć, że jest on związany bardzo 
ściśle z wychowaniem rodzinnym, umieszczając wychowanie ekonomicz-
ne w obszarze bardzo podstawowych elementów wychowania, takich jak 
kształtowanie systemu wartości dziecka.

Przyczyna takiego stanu rzeczy jest upatrywana w tym, że w ramach 
nauki szkolnej dziecko ani nie otrzymuje pieniędzy, ani ich nie wydaje. 
Praktycznego dysponowania pieniędzmi dziecko uczy się od najbliższych 
w domu. W środowisku rodzinnym ogniskuje się też konkretna polityka 
pieniężna prowadzona w poszczególnych okresach czasowych funkcjono-
wania rodziny – społeczeństwa. Ona wpływa często na kształtowanie się 
wielu nawyków ekonomicznych. Dla zobrazowania: niechęć Polaków do 
oszczędzania tłumaczona jest doświadczeniem kilku pokoleń, które utraci-
ły swoje zasoby finansowe w skutek rozbiorów, II wojny światowej, wymia-
ny pieniędzy w 1950, hiperinflacji 1989/904. 

W obecnym stanie edukacji należy stwierdzić, że szkoła w zakresie 
wychowania ekonomicznego pełni tylko rolę pomocniczą polegającą na 
przekazywaniu wiedzy dotyczącej zjawisk ekonomicznych oraz uczeniu 
obliczeń arytmetycznych. Natomiast właściwie nie istnieje możliwość, aby 
w ciągu nauki szkolnej dziecko spotkało się z możliwościami praktyczne-
go dysponowania pieniędzmi. Spostrzeżenie to nie jest ani oryginalne, ani 
nowe. Zagadnienie wychowania ekonomicznego młodzieży było podejmo-

4 Por. A. Trzcińska, Korzystanie z usług banków przez młodzież polską i brytyjską,  
w: Goszczyńska M., Górnik-Durose M., Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekono-
micznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja, DIfIN, Warszawa 2010, s. 174. 
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wane już przez dziewiętnastowiecznych pedagogów. Koncentrowali się oni 
głównie na wyrobieniu u młodzieży „cnoty” oszczędzania. W praktyce re-
alizowane to było poprzez tworzenie Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). 
Pierwsza Szkolna Kasa Oszczędności założona została w Niemczech w 1833 
roku przez Richtera. Jej celem była pomoc dzieciom w zagospodarowaniu 
pieniędzy, które miały okazję zarobić przy istniejącym w mieście Apolda 
przemyśle5. Idea kształtowania w dzieciach nawyku oszczędzania stopnio-
wo upowszechniła się w innych europejskich krajach a także w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie, a nawet w Japonii6. W Polsce w okresie między-
wojenny powrócono do tych wzorców wychowania. Pierwsze Szkolne Kasy 
Oszczędności powołano w 1927 roku. Osiem lat później kasy zostały objęte 
kuratelą Pocztowej Kasy Oszczędności, która po II wojnie światowej prze-
kształcona została w Powszechną Kasę Oszczędności bank Polski. bank ten 
do dnia dzisiejszego patronuje idei oszczędzania wśród dzieci i młodzieży. 
Największy rozkwit SKO przeżywało w latach pięćdziesiątych. Założono 
wówczas ich około 20 tysięcy. Od tego czasu można obserwować stopniowy 
regres: w 1999 roku około 8 tys.; 2008 r. – 2600; 2010 r. – 20007. 

Historia SKO pokazuje, jak trudno jest w środowisku szkolnym uczyć 
dzieci faktycznego gospodarowania pieniędzmi. Mimo że problem ten do-
strzeżono niemalże dwa wieki temu, to praktycznie nie udało się wypraco-
wać innej (obok SKO) formy wychowania ekonomicznego w środowisku 
szkolnym. W szkole dziecko może zdobywać teoretyczną wiedzę o funk-
cjonowaniu pieniądza, nabywa też umiejętności działań arytmetycznych, 
ale główny ciężar przekazywania wiedzy i praktycznych umiejętności zwią-
zanych z wydawaniem i oszczędzaniem pieniędzy spoczywa na rodzinie, na 
bezpośrednich opiekunach dziecka. Wydaje się, że nie ma obecnie żadnych 
przesłanek, które wskazywałyby na możliwość zaistnienia jakichkolwiek 
zmian w tej prawidłowości.

5 Por. S. Jaromi, Szkolne kasy oszczędności, nakładem autora, Kraków 1909, s. 19. 
6 Por. tamże, s. 54-55.
7 Por. http://www.pkobp.pl/index.php/id=sko_hist/section=stud (dostęp dnia: 10.07. 

2011) oraz http://www.pkobp.pl/index.php/id=sko/grupa=/zone=-1/section=stud (dostęp 
dnia: 18.05.2008).
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Wiedza ekonomiczna dzieci

Przekaz wiedzy ekonomicznej rozpoczyna się od najwcześniejszych lat 
życia dziecka. Pierwszy kontakt dziecka z pieniądzem dokonuje się w środo-
wisku rodziny, przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Poznając rzeczywistość 
pieniądza, mały człowieka nie zdaje sobie sprawy z tego, że dotyka jedne-
go z największych wynalazków człowieka, który ma swoją długą historię. 
Dzieje pieniądza są bardzo długie, liczą około 5 tysięcy lat8. W tym czasie 
ludzkość przeszła od wymiany towarowej do pieniędzy elektronicznych9. 
O ile w prehistorycznych czasach zamożność równała się posiadaniu dużej 
ilości rzeczy, o tyle współcześnie czyjegoś bogactwa w ten sposób określić 
się nie da. Inaczej mówiąc, kierunek rozwoju pieniądza można określić ja-
ko idący od konkretu do abstraktu. 

Prawidłowość ta przekłada się na bardzo konkretne trudności eduka-
cyjne, zawłaszcza w pracy z małymi dziećmi. Nie mają one wyrobionego 
jeszcze myślenia abstrakcyjnego. Patrzą na świat bardzo konkretnie: real-
nym jest to, co można dostrzec, dotknąć zobaczyć. Obserwuje się to w spo-
sobie pojmowania wartości monet przez dzieci. Pierwszym etapem jest na-
bycie umiejętności rozróżniania pieniędzy (monet i banknotów) od innych 
przedmiotów. Następnie dziecko uczy się rozpoznawać te pieniądze, które 
aktualnie są w obiegu – czyli umie wskazać stare i nowe pieniądze lub roz-
różnić pieniądze własnego kraju od obcych walut. Dzieci wieku 4–5 lat są-
dzą, że za jedną monetę można nabyć jedną rzecz. Siłę nabywczą pieniądza 
utożsamiają z ilością posiadanych monet. Stopniowo uczą się rozpozna-
wania wartości poszczególnych nominałów, a ostatecznie poznają wartość 
nabywczą pieniądza10. Można pokusić się o stwierdzenie, że to, co dokonało 
się w przeciągu wielu tysięcy lat rozwoju sposobu pojmowania i używania 
pieniądza, dziecko musi zrozumieć (doświadczyć na sobie) w kilkanaście 
lat swojego życia. 

8 Por. S. Rogala, Pieniądze w procesie wychowywania dzieci, Wyd. Uniwersytetu Opol-
skiego, Opole 1996, s. 25.

9 Por. G. Wąsowicz-Kiryło, Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowie-
ka, Warszawa 2008, s. 25-26; por. też: R. Chruszczewski, Oblicza pieniądza, Poznań 2008,  
s. 11-12.

10 Obszernie na ten temat: M. Kupisiewicz, Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości 
pieniądza, Warszawa 2004; por też: M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań 
nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, dz. cyt., s. 29-31.
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Analogiczne zjawisko możemy obserwować, analizując rozumienie przez 
dzieci operacji bankowych. Ujmuje się je w sześciostopniowej skali11:
 1. brak wiedzy.
 2. bank rozumiany jest jako źródło pieniędzy; z banku ludzie mogą 

brać pieniądze bez ograniczeń.
 3. bank rozumiany jest jako supersejf; bank ma chronić pieniądze 

przed kradzieżą lub zgubieniem; z banku można wypłacić tyle, ile się 
do niego wpłaciło.

 4. bank jest miejscem, w którym można pożyczyć pieniądze; bank 
udziela kredytów; dziecko nie ma jeszcze wiedzy na temat oprocen-
towania.

 5. Dziecko ma świadomość wykorzystywania wkładów dla udzielania 
kredytów; zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że źródłem kredytów 
są między innymi depozyty bankowe.

 6. Rozumienie banku jako instytucji tworzącej zysk.
Przeprowadzone badania wśród włoskich dzieci pokazały, że większość 

z nich w wieku 5-6 lat ma niewielką wiedzę na temat banków. Stopień  
4 osiągany jest przez 9-10-latków, a stopień piąty reprezentowany jest przez 
większość 14-latków. Przypuszcza się, że dzieci polskie mają mniejszą wie-
dzę na ten temat12. 

Waga problemu, jakim jest wprowadzenie dziecka w świat pieniądza i in-
stytucji nim zarządzających oraz stosunkowo krótki czas, jakim dysponują 
wychowawcy do osiągnięcia tego celu, obligują do tego, aby ten proces był 
optymalnie przemyślany i zorganizowany. Jak już wcześniej wskazano klu-
czową rolę w tym zakresie mają do odegrania rodzice, zwłaszcza w uczeniu 
podejmowania praktycznych decyzji dotyczących zarabiania, oszczędzania 
i wydawania pieniędzy13. Działania szkoły w tym zakresie mają charakter 
tylko teoretyczny. Obowiązująca obecnie podstawa programowa w szko-
łach podstawowych zakłada elementarną edukację ekonomiczną. Ucznio-
wie kończąc klasę pierwszą, zgodnie z założeniami podstawy programowej 
(Punkty 5 oraz 7) powinni mieć rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się  

11 Por. A. Trzcińska, Korzystanie z usług banków przez młodzież polską i brytyjską,  
dz. cyt., s. 174-175; por też: K. Arndt, Pieniądze nie spadają z nieba. Jak uczyć dziecko obcho-
dzenia się z pieniędzmi, Warszawa 2001, s. 165.

12 Por. A. Trzcińska, Korzystanie z usług banków przez młodzież polską i brytyjską,  
dz. cyt., s. 175.

13 Por. J.D. łaniec, Dylematy wychowania ekonomicznego, Wyd. WSP, Olsztyn 1990, s. 74.
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za pracę. W zakresie umiejętności obliczeń pieniężnych od pierwszoklasi-
sty wymaga się, aby rozpoznawał monety będące w obiegu oraz znał bank-
not dziesięciozłotowy. Zapoznaje się również dzieci z pojęciem długu i ko-
niecznością spłacania go. Od uczniów kończących klasę trzecią obowią-
zująca podstawa programowa wymaga umiejętności dokonywania łatwych 
obliczeń pieniężnych, cen, ilości i wartości pieniądza14. Projekt podstawy 
programowej kształcenia ogólnego z 2005 roku zakładał, że trzecioklasista 
będzie znał monety i banknoty do 100 zł włącznie. będzie wykonywał proste 
obliczenie, takie jak zmienianie złotych na grosze, i potrafił wydawać resz-
tę. W założeniach tego projekty wymagano również, aby uczeń kończący 
klasę trzecią umiał posługiwać się w obliczeniach pieniężnych wyrażeniami 
dwumianowanymi (np. 3 zł 50 gr + 2 zł 20 gr)15. Wszystkie te umiejętności 
zdobywane są w szkole na zasadzie fikcyjnej (np. zabawa w sklep, bank itp.). 
Czasami mogą one przybierać formę praktyczną np. organizowanych przez 
uczniów kiermaszy, w trakcie których sprzedawane są np. prace uczniów, 
używane podręczniki. Jednakże nie są to działania zaplanowane, mają one 
charakter spontaniczny. Do rzadkości należą również sklepiki prowadzo-
ne przez samorządy szkolne. Istnienie sklepików szkolnych, zwłaszcza tych 
nieprowadzonych przez samorządy szkolne, trudno uznać za element eko-
nomicznego wychowania. Stwarzają one jedynie możliwość wydawania 
przez dziecko pieniędzy na terenie szkoły. Natomiast tego, jak dyspono-
wać pieniędzmi, co za nie kupić, dziecko uczy się od rodziców. Nabywanie 
przez dziecko praktycznych ekonomicznych umiejętności wykorzystywa-
nia pieniędzy może dokonywać się w dwojaki sposób. Po pierwsze, dziecko 
może obserwować działania finansowe rodziców. Po drugie, samo może 
dysponować własnymi pieniędzmi.

Dzieci i ich dochody

Możliwości nabywania pieniędzy przez dzieci, w porównaniu z oso-
bami dorosłymi, są bardzo poważnie ograniczone. W okresie wczesnosz-
kolnym dziecko może dysponować jedynie takimi pieniędzmi, które od 
kogoś otrzyma, gdyż zasadniczo nie ma możliwości zarobkowania. Prze-

14 Por. http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.
pdf (dostęp dnia: 01.07.2011).

15 Por. e. bartnik, K. Konarzewski, A. Kowalczykowa, Z. Marciniak, T. Merta, Podstawa 
programowa kształcenia ogólnego. Projekt, Warszawa 2005, s. 31.
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prowadzone badania rodziców w tym zakresie wskazują na dwie podsta-
wowe grupy osób, od których dzieci otrzymują pieniądze. Są nimi rodzice 
i dziadkowie. 45% rodziców deklaruje, że sami dają dzieciom (w wieku od 
5 do 9 lat) pieniądze, rodzice też zwracają uwagę (23%) na fakt dawania pie-
niędzy dzieciom przez dziadków. Tylko 7% rodziców wspomina w bada-
niach o pieniądzach samodzielnie zarabianych przez dziecko (np. za prace 
wykonane w domu dla całej rodziny)16. 

Wykres nr 1, Źródła dochodów dzieci we wczesnym wieku szkolnym
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Źródło: M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem 
wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, Warszawa 2004, s. 110.

Powyższe wyniki wskazują, że podstawowym źródłem dochodów dzieci 
są pieniądze otrzymywane od rodziców. Jednak należy zauważyć, że ponad 
połowa rodziców nie daje swoim dzieciom pieniędzy, pozbawiając je jed-
nocześnie okazji do podejmowania własnych działań finansowych.

Rodzice dający dzieciom pieniądze czynią to w różnej postaci. Z badań 
przeprowadzonych przez M. Kupisiewicz da się wyodrębnić trzy zasadni-
cze formy: regularne kieszonkowe (56%), prezenty (52%), sumy dawane 
nieregularnie – w zależności od potrzeb i możliwości finansowych rodzi-
ców (39%). Dane te wskazują, że największy odsetek dzieci ma do czynienia 
z pieniędzmi ofiarowanymi im okazjonalnie i nieregularnie. fakty te ma-
ją swoje źródło w poglądach rodziców na kwestię posiadania przez dzieci 
pieniędzy oraz przekładają się na konkretne prawidłowości wychowawczo- 
-edukacyjne.

16 Por. M. Kupisiewicz, Edukacja, dz. cyt., s. 110; por. też: S. Rogala, Pieniądze, dz. cyt., 
s. 52-55.



118 Marek babik

Dziecko uczestnicząc w życiu rodziny (nawet tylko biernie), przejmuje 
wiele zachowań, postaw, poglądów od swoich rodziców. Dotyczy to szcze-
gólnie wychowania ekonomicznego. Rodzice przede wszystkim poprzez 
swoje decyzje finansowe (których świadkiem i zarazem uczestnikiem jest 
dziecko) oraz także udzielanie dziecku wskazówek, podpowiedzi, kształ-
tują jego sposób postrzegania wartości materialnych i dysponowania nimi. 
W konsekwencji, od tych działań zależeć będą zachowania społeczne dzieci 
w obszarze posługiwania się pieniędzmi. Negatywne doświadczenia w dzie-
ciństwie mogą zaowocować zachowaniami patologicznymi, aspołecznymi 
(np. skąpstwem, skłonnością do hazardu, kleptomanią)17. Z punktu widze-
nia pedagogiki bardzo istotnym będzie pytanie o to, jakie czynniki sprzyja-
ją uczeniu dziecka mądrego gospodarowania pieniędzmi?

Pierwszym, a zarazem podstawowym warunkiem nauki właściwego 
wydatkowania jest fakt posiadania przez dziecko pieniędzy. Stopniowe, 
oparte na jego osobistych doświadczeniach, wprowadzanie dziecka w krąg 
osób używających pieniądze jest warunkiem koniecznym, aby dziecko we 
wczesnym okresie szkolnym nauczyło się posługiwać pieniędzmi. Prowa-
dzone badania z tego zakresu wskazują, że dzieci, które mają do własnej 
dyspozycji określone sumy pieniędzy, szybciej uczą się ich rzeczywistej 
wartości. Istnieje ścisła zależność pomiędzy tym, czy dziecko ma kontakt 
z pieniędzmi, a tym, czy potrafi je prawidłowo liczyć. Dzieci dysponujące 
swoimi pieniędzmi łatwiej sobie radzą z rozmienianiem monet i bankno-
tów. Również ta grupa dzieci ma wyższy poziom kompetencji w zakresie 
liczenia pieniędzy18. Dziecko dysponujące własną gotówką również łatwiej 
(bazując na osobistych doświadczeniach) uczy się rozumienia siły nabyw-
czej pieniądza. 

W opracowaniach tej problematyki zwraca się też uwagę na to, że w wy-
chowaniu ekonomicznym nie wystarczy tylko sam fakt posiadania przez 
dziecko gotówki. Istotną jest również forma w jakiej ono otrzymuje pienią-
dze od rodziców. Najkorzystniejszą, od strony wychowawczej, jest sytuacja, 
w której dziecko otrzymuje regularne kieszonkowe. Jako takie należy ro-
zumieć pieniądze niebędące gratyfikacją za jakiekolwiek działania dziecka 

17 Por. M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości 
pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, dz. cyt., s. 42; por. też: S. Rogala, Pieniądze w procesie 
wychowywania dzieci, dz. cyt., s. 42.

18 Por. M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem warto-
ści pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, dz. cyt., s. 190-191; 205-207 (Tabela 49 i 52).
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(np. nauka, praca, zachowanie itp.), którymi dziecko może w sposób sto-
sunkowo swobodny dysponować. Jako kieszonkowe nie można uznać sum, 
które młodzi otrzymują jako prezent. Gotówka otrzymywana przez dziecko 
jako prezent najczęściej traktowane są jako „skarb”, którego nie należy wy-
dawać, tylko strzec19. W takiej sytuacji, dziecko nawet posiadając gotówkę, 
nie wydaje jej, a więc tym samym nie uczy się praktycznego wydawania 
pieniędzy i wszystkiego, co się z tym wiąże.

Zestawiając powyższe dwie prawidłowości z danymi procentowymi, 
mówiącymi o ilości dzieci, które nie otrzymują regularnie pieniędzy, należy 
wyciągnąć wniosek, że większa część dzieci nie funkcjonuje w środowisku 
stwarzającym im optymalne warunki rozwijania się w sferze ekonomicz-
nej. Powodować to może skutki nie tylko w postaci opóźnień w nabywaniu 
konkretnych umiejętności, ale również na płaszczyźnie psychologicznego 
rozwoju. Można domniemywać, że doświadczenie przez dziecko, z jednej 
strony świata, w którym można nabyć wiele atrakcyjnych z jego punktu 
widzenia rzeczy, a z drugiej z całkowitym uzależnieniem od decyzji innych 
(choćby kochanych i najbliższych) osób może być źródłem traumatycznych 
doświadczeń dziecka. 

Jako szczególnie niebezpieczne należy uznać te środowiska rodzinne, 
w których rodzice opierają się na przekonaniu, że dziecko może dyspono-
wać pieniędzmi dopiero w dorosłości. Odsetek tych rodziców jest jednak 
stosunkowo niewielki i wynosi 1,6%20. Według tych samych badań, 43,4% 
rodziców jest przekonanych, że kieszonkowe powinno dawać się dziecku 
dopiero po dziesiątym roku życia, a 20,5% uważa, że dopiero po ukończe-
niu 15 lat21. Dane te wskazują, że najbardziej akceptowanym przez rodziców 
okresem do prób samodzielnego dysponowania pieniędzmi przez dziecko 
jest czas od 10 do 15 roku życia. Podobne wyniki uzyskano w badaniach 
prowadzonych w latach 2008 oraz 2010. Według badań z 2010 r., jedna 
trzecia rodziców wypłaca dzieciom regularne kieszonkowe. 56% rodziców 
wręcza swoim dzieciom pieniądze w formie prezentu, a 53% daje pieniądze 
z przeznaczeniem na bieżące potrzeby22. Dochody dzieci są uzależnione od 
wieku (Wykres nr 2).

19 Por. tamże, s. 124.
20 Por. S. Rogala, Pieniądze w procesie wychowywania dzieci, dz. cyt., s. 58.
21 Tamże, s. 58.
22 Por. http://www.ipsos.pl/kieszonkowe-dzieci-2010 (dostęp dnia: 01.07.2011).
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Wykres nr 2, Ilość pieniędzy dawanych dzieciom przez rodziców w zależności 
od wieku dziecka

Źródło: http://www.ipsos.pl/kieszonkowe-dzieci-2010 (dostęp dnia: 01.07.2011).

Najwięcej pieniędzy rodzice dają dzieciom w przedziale 15-18 lat. Jest to 
bez mała dwukrotność dochodów dzieci z przedziałów 7-10 lat oraz 11-14  
lat. Otrzymane przez dzieci pieniądze wykorzystywane są najczęściej na za-
kup słodyczy (61%), napojów (37%), gazet i czasopism (27%). Starsze dzie-
ci (15-18 lat) częściej za otrzymane pieniądze nabywają karty telefoniczne 
(33%) oraz kosmetyki (35%). 

Innym, nie mniej istotnym problemem związanym z kształtowaniem 
postaw ekonomicznych młodego człowieka jest kontrola jego wydatków. 
Jak zaznacza S. Rogala, rodzice powinni wystrzegać się dwóch skrajnych 
postaci nadzorowania finansów dziecka23. Nie może ono przybierać dro-
biazgowej kontroli ani też całkowitego braku zainteresowania, co dziecko 
robi z pieniędzmi i skąd je ma. Dobrym rozwiązaniem w tej dziedzinie wy-
daje się być zasada konsultacji dziecka z rodzicem zakupów pod względem 
bezpieczeństwa. Przed zakupieniem określonego towaru przez dziecko 
rodzic powinien ocenić, czy nie stwarza on zagrożenia (fizycznego, psy-
chicznego, moralnego) dla dziecka. Można by to określić jako „certyfikat 
bezpieczeństwa”. Przyjęcie i respektowanie tylko tej zasady stwarza dziecku 
możliwość rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań, upodobań, 
preferencji, dokonywania próbnych zakupów, doświadczania porażek itp. 

23 Por. S. Rogala, Pieniądze w procesie wychowania dzieci, dz. cyt., s. 65.
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Oddanie dziecku określonej kwoty do samodzielnego gospodarowania bę-
dzie jednocześnie szansą nauki odpowiedniego planowania i zarządzania 
swoimi działaniami. Wszystko to składa się na kształtowanie samodzielno-
ści dziecka, poczucia niezależności. 

Należy jednak zaznaczyć, że taka postawa rodzicielska nie przekłada 
się na zmniejszenie doświadczania trudności wychowawczych, zwłaszcza 
w sytuacjach nietrafnych zakupów dokonanych przez dziecko. Inaczej mó-
wiąc, przekazanie dziecku pieniędzy nie zastępuje wychowania tylko jest 
jego elementem.

Aksjologiczno-społeczne aspekty wychowania ekonomicznego

Wielkie znaczenie pieniędzy oraz ich obecność w niemalże wszystkich 
dziedzinach ludzkiego życia obok niewątpliwych zalet niesie też wiele za-
grożeń, dostrzegalnych, zwłaszcza w obrębie wychowania. Jedną z najpo-
ważniejszych trudności wychowawczych, z jakimi muszą się zmierzyć ro-
dzice i nauczyciele od najwcześniejszych lat życia dziecka, jest nauczenie 
rozróżniania osoby człowieka, jego godności od posiadanych przez niego 
zasobów finansowych. Dodatkowo dziecko może żyć w przekonaniu, że za 
pieniądze można nabyć wszystko; że kształtowanie bezpośrednich relacji 
z innymi dokonuje się na bazie układów finansowych; może utożsamiać 
szczęście wyłącznie z posiadaniem pieniędzy24. Wzmocnienie tego rodza-
ju spojrzenia na rzeczywistość pieniądza może wynikać z obserwowanej 
przez dziecko rzeczywistości, w której nie należą do rzadkości zachowania 
naganne etycznie, takie jak oszustwa klientów, unikanie płacenie podat-
ków, niewypłacanie wynagrodzenia, podszywanie się pod cudze znaki to-
warowe25. Młody człowiek spotyka się też z obiegowymi stwierdzeniami, 
takimi jak: pierwszy milin należy ukraść, aby później móc zarabiać uczciwie, 
czy też: moralność jest luksusem, na który mogą sobie pozwolić tylko boga-
te firmy. Można domniemywać, że zjawiska te przekładają się na bardzo 
konkretne zachowania, które można obserwować u współczesnych dzieci, 
takie jak: grupowanie się w szkole według zamożności rodziców, poniżanie 
dzieci posiadających tanie rzeczy i itp.26 Inaczej mówiąc, dzieci i młodzież 

24 Por. tamże, s. 13.
25 Por. R. Chruszczewski, Oblicza pieniądza, eMP2, Poznań 2008, s. 118.
26 Por. tamże, s. 45.
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nie zawsze spotykają się w życiu społecznym z dobrym godnymi naślado-
wania wzorcami.

Sytuacja ta staje się szczególnym wyzwaniem dla rodziców i wychowaw-
ców. Główne ich zadanie w obrębie edukacji ekonomicznej będzie pole-
gało na uchronieniu dziecka od tych zagrożeń i ukazaniu mu należytych 
sposobów korzystania z pieniędzy, opartych na właściwym ich rozumieniu. 
Główny akcent w pracy z młodym człowiekiem powinien być postawiony 
na nauczeniu traktowania pieniędzy jako narzędzia, którym można osiągać 
różne cele. Pieniądze nie powinny być traktowane jako cel, ale jako środek. 
W takim rozumowaniu ocenie (pozytywnej lub negatywnej) nie podlega 
sam fakt posiadania pieniędzy tylko forma (sposób, jakość) dysponowa-
nia nimi. To nie pieniądze same w sobie są dobre lub złe, ale takie może 
być działanie człowieka, który je wydaje. Zło nie polega na „mieć” jako ta-
kim, jak pisze Jan Paweł II, ale na takim „posiadaniu”, które nie uwzględnia 
jakości i uporządkowanej hierarchii posiadanych dóbr27. Jakości i hierar-
chii, które płyną z podporządkowania dóbr i dysponowania nimi „byciu” 
człowieka. Sfera duchowa, ideowa powinna być nadrzędną w stosunku do 
materialnej. Jednakże nie wolno zapominać o specyficznym powiązaniu 
tych dwóch obszarów w ludzkim życiu. Człowiek, aby mógł „być”, musi  
też „mieć”. 

W związku z tym nie można widzieć w pieniądzach jako takich źródła 
tylko negatywnych zjawisk. biorą się one ze złego wykorzystywania pienię-
dzy przez konkretnych ludzi, a więc to nie pieniądze, ale ludzkie działania 
powinny być napiętnowane. Właściwe korzystanie z dóbr materialnych jest 
uzależnione od wewnętrznego uporządkowania człowieka, od wyznawanej 
przez niego hierarchii wartości. Tworzy to swego rodzaju „kulturę używa-
nia pieniędzy”. Ona natomiast powinna się stawać głównym celem wycho-
wania ekonomicznego dziecka rozumianego jako budzenie świadomości 
ekonomicznej. Należy podkreślić, że jest to pewien proces. Wyodrębnia się 
trzy jego etapy28:
 1. egoistyczny – jednostka w swoim postępowaniu kieruje się tylko 

własnym interesem lub interesem własnej rodziny. Podejmuje dzia-
łalność tylko wtedy, gdy może odnieść korzyść. Nie zwraca uwagi lub 
w ogóle nie dostrzega interesów innych osób. Nie odróżnia własnej 

27 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socjalis, XXVIII, por też: A. Zwoliński, Katolik i pieniądze, 
edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007, s. 7.

28 Por. J.D. łaniec, Świadomość ekonomiczna młodzieży, Wyd. WSP, Olsztyn 1993, s. 17.
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sytuacji od punktu widzenia osób posiadających władzę. Sprawiedli-
wość widzi tylko na zasadzie wzajemnych świadczeń.

 2. Niższego uspołecznienia – jednostka dalej uważa, że interes włas-
ny i własnej rodziny jest najważniejszy, ale potrafi również podjąć 
działalność na rzecz najbliższego otoczenia. Jest zdolna do przeciw-
stawienia się władzy np. w postaci strajku ekonomicznego. Jest zdol-
na do przestrzegania zasad życia społecznego i rozumie konieczność 
ponoszenia pewnych wydatków dla dobra konkretnego ogółu – moż-
liwego do uchwycenia przez jednostkę np. z najbliższego otoczenia, 
widzialne efekty poświęceń. 

 3. Wysokiego uspołecznienia – jednostka jest zdolna do myślenia ma-
kroekonomicznego oraz do poświęcenia własnego interesu na rzecz 
ogółu. Sprawiedliwość społeczną rozumie jako stworzenia jedna-
kowych szans wobec praw rozwoju ekonomicznego wszystkim lu-
dziom, niezależnie od różnic światopoglądowych, rasowych i przy-
należności do własnej grupy. Poświęca interes swój i swojej rodziny, 
a przynajmniej nie stawia go na pierwszym miejscu, oddając się pra-
cy i preferując interes szeroko pojętego ogółu. Potrafi myśleć w ska-
li makroekonomicznej, potrzebami ekonomicznymi swego miasta, 
regionu, kra ju. Jeśli interesy te zbieżne są z interesem własnej rodzi-
ny, angażuje się jeszcze chętniej. Działa w myśl hasła, jak najwięcej 
dobra dla jak największej liczby ludzi.

Największy wpływ na kształtowanie sposobu korzystania z pieniędzy 
przez dzieci mają rodzice. Stanowią oni bezpośredni wzorzec do naślado-
wania. Istotnym będzie ich wiedza ekonomiczna oraz miejsce pieniądza 
w ich hierarchii wartości (czy pieniądze będą dla nich środkiem do osiąga-
nia różnych celów, czy też staną się celem samym w sobie).

Wnioski

W opracowaniu wykazano, że kwestia wychowania ekonomicznego 
(socjalizacji ekonomicznej) dzieci jest jednym z podstawowych zadań ro-
dziny (rodziców, bezpośrednich opiekunów dziecka). Jest ona naturalnym 
środowiskiem, w którym dziecko otrzymuje pieniądze i pod którego nad-
zorem uczy się je wydawać. Analiza danych liczbowych dotyczących po-
siadania przez dzieci pieniędzy, jak i formy ich otrzymywania od rodziców 
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(i innych) uprawia do sformułowania wniosku, że edukacja ekonomiczna 
dzieci nie jest realizowana optymalnie. Za najistotniejsze zaniedbanie w tej 
dziedzinie należy uznać te sytuacje, w których dzieci pozbawione są moż-
liwości samodzielnego dysponowania choćby bardzo niewielkimi sumami 
pieniędzy. 

formułując pozytywną zasadę wychowanie ekonomicznego, należy wy-
sunąć następujące postulaty:
 – dziecko od najwcześniejszych lat powinno mieć kontakt z pieniędz-

mi,
 – powinno otrzymywać regularnie kieszonkowe,
 – kontrola rodzica nad wydatkami dziecka powinna być sprawowana 

dyskretnie, 
 – działania rodziców (również szkoły) powinny polegać na uczeniu 

sposobów zarabiania pieniędzy,
 – rodzice poprzez swoje postępowanie z pieniędzmi powinni zaszcze-

pić dziecku odpowiednią hierarchię wartości (nie negującą posiada-
nia, ale ukazującą inne wartości niż tylko materialne),

 – wiedza o edukacji ekonomicznej powinna być bardziej rozpowszech-
niana w środowiskach rodziców.

Problem edukacji ekonomicznej dzieci powinien być jednym z głównych 
elementów kształcenia rodziców. Treścią zaś powinno być uświadamianie 
wagi samodzielnego dysponowania pieniędzmi przez dziecko w kontekście 
uczenia go samodzielności i perspektywicznego myślenia. Działania wy-
chowawcze nie powinny się ograniczać tylko do dawania dziecku pienię-
dzy, ale też do uczenia go, w jaki sposób się je zarabia. Dziecko w tej materii 
powinno mieć wsparcie rodziców w postaci zaakceptowania jego prób sa-
modzielnego zarabiania pieniędzy.
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Wychowanie do miłości oraz do ról społecznych  
wyznaczonych przez płeć  

w ujęciu personalistycznym

„Stworzył więc bóg człowieka na swój obraz, na obraz boży go stworzył: 
stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym bóg im błogosławił, mówiąc do 
nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili 
ją sobie poddaną”1.

Historia stworzenia człowieka wskazuje na dwa aspekty: naturę czło-
wieka, czyli funkcjonowanie człowieka jako kobiety lub jako mężczyzny 
oraz jego powołanie do wzajemnej współpracy w dziele pomnażania życia 
i panowania nad światem. 

Istotnym celem wychowania w nurcie pedagogiki personalistycznej 
jest pomoc człowiekowi w odkryciu i przyjęciu odpowiedzialnej postawy 
wobec swojej płciowości. Od sposobu przeżywania i wyrażania płciowości 
w dużym stopniu zależy bowiem postawa człowieka wobec samego siebie 
i innych ludzi2. będzie się to wiązało nie tylko z odkryciem istotnych róż-
nic pomiędzy płciami, ale także z wykształceniem postawy szacunku do 
odmienności drugiego człowieka. 

 

1 Rdz. 1, 27-28.
2 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie do kobiecości i męskości, http://www.opoka.org.pl/

biblioteka/I/ID/md_0310_sexualnosc.html (dostęp dnia: 22.10.2011).
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Miłość jako podstawowe powołanie człowieka

Podstawowym powołaniem człowieka jest powołanie do miłości. Na-
biera to szczególnego wyrazu, gdy przywołamy tutaj słowa Jezusa Chry-
stusa: „Pierwsze jest (…) będziesz miłował Pana, boga swego, całym swo-
im sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 
Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie 
ma innego przykazania większego od tych”3. To proste przykazanie miłości 
okazuje się trudnym do wykonania zadaniem, zakłada bowiem bardzo dłu-
gą drogę rozwoju. Wpierw nakazuje przyjęcie i ukochanie siebie samego, 
a potem zwrócenie się ku innym, przyjęcie postawy dawcy, który udzielając 
się w miłości, nie unicestwia nic z własnej wewnętrznej wartości, a nawet 
podejmując wyrzeczenie, w niczym się nie okalecza, znajdując szczęście 
w udzielaniu na rzecz rozwoju innych ludzi4. 

W potocznym ujęciu słowo „miłość” bywa interpretowane dzisiaj jako 
poryw uczuć i szczególne zafascynowanie wzajemne, powodujące wybór 
drugiej osoby i powstanie specyficznej więzi międzyosobowej, która to sy-
tuacja obdarza człowieka całą gamą przeżyć rozgrywających się na różnych 
poziomach jego skomplikowanej i złożonej struktury5. Takie pojęcie miłości 
nie do końca zgodne jest jednak z Chrystusową koncepcją, w której to nie ma 
miejsca na warunkowanie miłości zaistnieniem pozytywnych odczuć i emo-
cji. Możemy nawet powiedzieć więcej, prawdziwa miłość musi być ponad to. 

Skoro, powszechne rozumienie miłości jako porywu pozytywnych uczuć 
skierowanych ku konkretnej osobie, nie jest jeszcze miłością w pełnym jej 
sensie, to czym właściwie ona jest i co powinno ją charakteryzować? erich 
fromm mówi o czterech podstawowych elementach charakteryzujących 
dojrzałą miłość6:
 – aktywne skoncentrowanie się na sprawach życiowych i rozwoju tego, 

kogo kochamy;
 – odpowiedzialność za zaspokojenie jego potrzeb fizycznych i psy-

chicznych;
 – szacunek dla tego, kogo kochamy, zdolność widzenia go takim, jakim 

jest i zdawanie sobie sprawy z jego niepowtarzalnej osobowości;

3 Mk 12, 29-31.
4 Por. e. Sujak, Życie jako zadanie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982, s. 71.
5 Por. W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, WAM, Kraków 2000, s. 9.
6 Por. e. fromm, O sztuce miłości, Rebis Dom Wydawniczy, Warszawa 1973.
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 – znajomość siebie i partnera i wiedza o tym, czym jest dojrzała mi-
łość7.

Tak rozumiana miłość będzie zawsze koncentrować się na dobru obiek-
tu miłości, nie na własnym. Wyklucza ona jakiekolwiek wykorzystywanie 
osoby kochanej jako środka do realizacji swoich własnych celów. Miłość 
jest zatem przeciwieństwem wykorzystywania w jakikolwiek sposób dru-
giej osoby8.

Taki kierunek patrzenia stawia miłość jako zadanie, które w ciągu ży-
cia człowiek winien zrealizować. Stąd pojawia się konieczność świadomego 
przygotowania się do tego trudnego powołania, jakim jest miłość. W życiu 
ludzi istnieje wiele dróg, na których mogą realizować to największe z przy-
kazań. Niektórzy wybierają życie w samotności, oddając się na służbę in-
nym ludziom, inni oddają się na szczególną służbę bogu, wybierając życie 
zakonne. Jednak najczęstszą formą realizacji powołania do miłości jest za-
warcie związku małżeńskiego i założenie nowej rodziny. Wybór jakiejkol-
wiek drogi życiowej, podjęcie jakiegokolwiek zadania wymaga uprzednio 
odpowiedniego przygotowania, nierzadko okupionego ogromnym wysił-
kiem. Tak samo sprawa ma się z powołaniem do życia małżeńskiego. by 
dobrze zrealizować to zadanie, trzeba się do tego wpierw odpowiednio 
przygotować. bowiem „małżeństwo nie jest losem, który spada na czło-
wieka, ale zadaniem, które człowiek podejmuje”9. Miłość jest wartością 
fundamentalną dla związku dwojga ludzi. „To nie prawda, że ona się sama 
realizuje, to człowiek decyduje o profilu swojej miłości i on czyni ją wielką 
i piękną albo ją niszczy”10. 

Paweł VI wskazał na parę przymiotów charakterystycznych dla tego 
rodzaju miłości, którym jest miłość małżeńska. Scharakteryzował ją jako 
miłość ludzką, pełną, wierną i wyłączną oraz płodną11. 

Miłość jest na wskroś ludzka oznacza to, że jest ona zarówno zmysłowa, 
jak i duchowa. Nie chodzi w niej bowiem tylko o zwykły impuls popędu lub 
uczuć, ale także, a nawet przede wszystkim, o akt wolnej woli, zmierzający 
do tego, by miłość ta w radościach i trudach codziennego życia nie tylko 

7 Por. tamże.
8 Por. M Czachorowski, Miłość jest zadana, w: Człowiek, osoba, płeć, red. M. Wójcik, 

fundacja „Pomoc Rodzinie”, łomianki 1998, s. 191.
9 W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, dz. cyt., s. 25.
10 Tamże, s. 22.
11 HV, 9. 
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trwała, ale jeszcze wzrastała. Chodzi w niej o to, by małżonkowie wspólnie 
stawali się niejako jednym sercem i jedną duszą, i by razem osiągali swoją 
ludzką doskonałość.

Pełna miłość oznacza szczególną formę przyjaźni, poprzez którą mał-
żonkowie wielkodusznie dzielą między siebie wszystko, bez jakichkolwiek 
kalkulacji, bez niesprawiedliwych wyjątków czy egoistycznych rachub. To 
miłość współmałżonka nie ze względu na to, co się od niego otrzymuje, ale 
dla niego samego.

Miłość małżeńska jest wyłączna i wierna, i taka zostać ma do końca ży-
cia. Mimo iż nieraz wierność zdaje się być trudną do zachowania, żadnemu 
z małżonków nie wolno zacząć uważać jej za niemożliwą, wręcz przeciw-
nie, jest ona szlachetna i pełna zasług.

Miłość małżeńska jest miłością płodną. Oznacza to, iż nie wyczerpuje 
się ona jedynie we wspólnocie małżonków, ale zmierza również ku swemu 
przedłużeniu i wzbudzeniu nowego życia. Małżonkowie powinni więc po-
zostać otwarci na dar potomstwa12.

ewa Pohorecka13 wskazuje na elementy, których osiągnięcie jest, jej zda-
niem, niezbędne do prawidłowego przeżywania miłości między mężczyzną 
a kobietą wyrażonej w podjęciu wspólnego, małżeńskiego życia. Szczegól-
nie ważną rolę odgrywa tu samoakceptacja i poczucie własnej wartości. To 
one właśnie stanowią perspektywę i niejako ekran projekcyjny do kontak-
tów z drugą osobą. Akcentuje też rolę samowychowania, podczas którego 
to młody człowiek powinien uzyskać niezależność psychiczną, umiejętność 
wyznaczania granic – zarówno tych intymnych, w kontaktach z bliskimi 
i dalszymi osobami, jak również granic oficjalnych. Podkreśla ona również 
wagę zgodności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętność aser-
tywnego wyrażania swoich opinii i egzekwowania swoich praw oraz umie-
jętność realistycznej oceny własnych możliwości i rezygnowania z niereal-
nych celów. Akcentuje też konieczność posiadania dojrzałej osobowości, na 
którą składają się takie elementy, jak umiejętność radzenia sobie w trudnej 
sytuacji, plastyczność, stabilność przyjętych wartości, odpowiedzialność, 
umiejętność przewidywania, a także zdolność radzenia sobie z napięciami, 
lękami oraz zdolność zarówno do dawania, jak i do brania. 

12 Por. tamże. 
13 Por. e. Pohorecka, Wychowanie do małżeństwa, w: Ku dojrzałej ludzkiej miłości, red. 

J. Augustyn, WAM, Kraków 1996, s. 62-63.
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Nie sposób jednak prawidłowo zrozumieć i przyjąć sedno oraz sens 
miłości bez uprzedniego, obrania prawidłowo ukształtowanej koncepcji 
człowieka. Sposób, w jaki ludzie będą realizować miłość w dużej mierze za-
leży od tego, jak patrzą na swoje człowieczeństwo. Rzeczą niemożliwą jest 
zrozumienie, czym jest, a raczej czym może być miłość ludzka, dopóki nie 
zrozumie się, kim jest człowiek i jaki jest sens jego istnienia14. 

Człowiek jest bytem psycho-fizyczno-duchowym. Te poszczególne ele-
menty nieustannie przenikają się w nim, nierzadko każdy z nich dąży do 
realizacji innego celu, mimo tej walki budują w człowieku niepowtarzalną, 
integralną całość. Już sam fakt tej złożoności stanowi nie lada zadanie dla 
człowieka. Chcąc bowiem zrealizować jakieś zadanie, zmuszony jest wpierw 
doprowadzić do zintegrowania tych poszczególnych elementów i podpo-
rządkowania ich wcześniej przyjętemu celowi. Nie możemy postrzegać 
człowieka, odrywając od jego obrazu którykolwiek z elementów składają-
cych się na jego strukturę. Niemożliwe jest też zrozumienie człowieka, jeśli 
zupełnie oderwiemy go od boga. Każdy człowiek został bowiem stworzony 
na Jego obraz i podobieństwo. Dopiero takie spojrzenie nadaje człowiekowi 
jego własną tożsamość i nadaje kierunek jego życiu. Skoro, jak wiemy, bóg 
jest Miłością, a człowiek został z niej stworzony na obraz Stwórcy samego, 
to jego życie ma przybrać kształt realizowania tej wartości, jaką jest miłość. 
Ta realizacja ma się odbywać w każdym wymiarze człowieczeństwa osoby 
ludzkiej, zarówno w sferze psychicznej, fizycznej, jak i duchowej. Jeśli czło-
wiek przyjmie do swego serca prawdę o wielkiej godności osoby ludzkiej, 
obdarowanej istnieniem, życiem i płciowością i powołanej do prawdziwej 
miłości, i do niej uzdolnionej, każe ona człowiekowi szukać takiego sposo-
bu zachowania, który byłby odpowiedni do godności każdej osoby ludzkiej 
z uwagi na jej pełny wymiar15. 

Przygotowanie do podjęcia ról małżeńskich

Prawidłowe i odpowiednie przygotowanie młodego człowieka do pod-
jęcia zadań małżeńskich, do pełnienia funkcji żony i męża, nie może ogra-
niczyć się jedynie do podania im niezbędnej wiedzy teoretycznej czy prak-

14 Por. W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, dz. cyt., s. 6-7.
15 Por. tamże, s. 8.
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tycznej. Pełne przygotowanie człowieka do tych ról zakłada dodatkowo 
wzmożoną pracę jednostki nad samą sobą, nad kształtowaniem własnego 
„ja”. Taka praca nad samym sobą podejmowana jest po to, by człowiek umiał 
pełniej kochać drugiego człowieka16. Ważne jest również, by młody czło-
wiek zdobył pewne umiejętności, niezbędne w późniejszym życiu z drugą 
osobą, a więc umiejętność słuchania, współpracy, cierpliwości. Niezwykle 
ważne jest, by w tym przygotowaniu się do podjęcia ról małżeńskich mło-
dzi ludzie wiedzieli, czym właściwie ono jest, jakie cele mają być przez nie 
zrealizowane, jaką rolę sami mają do spełnienia oraz jakie bogactwo oso-
bowe mogą wnieść w ten związek, funkcjonując jako mężczyzna i jako ko-
bieta. Tak rozumiane przygotowanie do małżeństwa opiera się po prostu na 
prawidłowym dojrzewaniu i wychowaniu młodego człowieka. 

W świetle powyższych rozważań dostrzegamy, iż wachlarz podstawo-
wych umiejętności, jakie powinien zdobyć każdy człowiek na drodze wy-
chowania jest niezwykle bogaty i różnorodny. Jego posiadanie stwarza du-
że szanse na dobre pokierowanie swoim życiem i realizowanie siebie na 
drodze dojrzałej miłości. Nie można jednak pozwolić, by młody człowiek 
zdobywał owe doświadczenia sam, po omacku. Musi mieć wsparcie osób 
doświadczonych, bogatych w wiedzę teoretyczną i praktyczną. Osobami 
takimi powinni być – ujmując rzecz ogólnie – pedagodzy i wychowawcy, 
zarówno ci pierwsi, czyli rodzice, jak i pozostali, spotykani w trakcie całego 
życia.

Rodzina jako podstawowe miejsce wychowania  
młodego człowieka

Miejscem pierwszym i najbardziej odpowiednim do wychowania mło-
dego człowieka jest rodzina. badając rzeczywistość tej „podstawowej ko-
mórki życia społecznego”, naukowcy dookreślają jej charakter i znaczenie 
poprzez wymianę jej funkcji. Różni badacze i autorzy przytaczają różną 
klasyfikację owych funkcji17. Do najbardziej podstawowych możemy jednak  

16 Por. tamże.
17 Por. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Krakowskie Towarzystwo edukacyjne, 

Kraków 2002, s. 90-94. W swoim opracowaniu autor dokonuje przedstawienia kwalifikacji 
funkcji rodziny dokonanej przez badaczy: f. Adamskiego (wymienia on funkcje: prokre-
acyjna, ekonomiczną, opiekuńczą, socjalizacyjną, stratyfikacyjną, integracyjną, małżeńską, 
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zaliczyć: funkcję reprodukcyjną (przysparzanie społeczeństwu nowych 
członków), funkcję opiekuńczo-wychowawczą (opieka nad potomstwem 
i proces przekazywania młodemu człowiekowi wartości kulturowych), 
funkcję ekonomiczno-bytową (zapewnienie koniecznych środków do prze-
życia) oraz funkcję intymno-erotyczną18. 

franciszek Adamski szczególną doniosłość rodziny upatruje w realiza-
cji funkcji prokreacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej19. Realizacja funkcji 
prokreacyjnej przez rodzinę oznacza to, iż jest ona zalegalizowanym miej-
scem stosunków seksualnych ludzi, a co za tym idzie – „religijnie i prawnie, 
a więc społecznie uznanym środowiskiem powoływania nowego życia”20. 
Pojawienie się nowego człowieka na świecie pociąga za sobą konieczność 
zorganizowania mu odpowiedniej opieki, czyli stworzenia warunków do 
zaspokojenia jego podstawowych potrzeb bytowych (wyżywienie, miesz-
kanie, ubranie), ale nie tylko. Rodzina ma być też miejscem, gdzie prze-
kazywane jest dziecku dziedzictwo kulturowe społeczeństwa, w którym 
przyjdzie mu żyć21. 

funkcja wychowawcza, zwana też socjalizacyjną, realizowana jest rów-
nież w obszarze innych czynników znajdujących się poza rodziną. Mary 
John Mananzan wymienia dodatkowo system edukacyjny, religię i mass 
media jako te obszary, które w znaczny sposób wpływają na formowanie 
się świadomości społecznej ludzi22. Jednak, ze względu na charakter samej 
rodziny jako środowiska wychowawczego, ciągle to ona ma decydujący 
wpływ na wychowanie człowieka. 

funkcja opiekuńczo-wychowawcza rodziny charakteryzuje się kilko-
ma specyficznymi cechami. Zalicza się do nich: inicjacyjność (rodzina 

rodzicielską, braterską); J. Szczepańskiego (wymienia on funkcje: utrzymywania ciągłości 
biologicznej, utrzymywania ciągłości kulturalnej, nadawania pozycji społecznej, zaspokoje-
nie potrzeb emocjonalnych, kontroli nad postępowaniem); Z. Tyszke (wymienia on funkcje: 
materialno-ekonomiczną, opiekuńczo-zabezpieczającą, prokreacyjną, seksualną, legaliza-
cyjno-kontrolną, socjalizacyjną, klasową, kulturalną, rekreacyjno-towarzyską, emocjonal-
no-ekspresyjną). 

18 Por. D. Jabłoński, L. Ostasz, Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, ko habitacji i kon-
kubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Wyd. Adaphara, Olsztyn 2001,  
s. 15-16. 

19 Por. f. Adamski, Znaczenie wychowania w rodzinie da rozwoju osobowego dziecka,  
w: Miłość, małżeństwo, rodzina, red. f. Adamski, WAM, Kraków 1985, s. 365.

20 Tamże. 
21 Por. tamże. 
22 Por. M.J. Mananzan OSb, Education to Femininity or Education to Feminism?, w: Spe-

cial nature of women, red. A. Carr, e. Schüssler-fiorenza, SCM, London 1991, s. 28.
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jako pierwsza zajmuje się wychowaniem, wprowadzając wartości funda-
mentalne, na których inni będą bazować); plastyczność (bliskość więzi 
rodzicielsko-dziecięcej powoduje podatność psychiki dziecka na sugestie 
rodziców); stałość (ciągłość oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych ro-
dziców); kompleksowość (poszczególne działania wychowawcze rodziców 
dotykają wielu sfer osobowych dziecka, jednocześnie wszystko – relacje, 
rzeczy, wartości – z którymi dziecko spotyka się w domu ma charakter  
wychowawczy)23.

Przychodząc na świat, człowiek niejako od razu zostaje wtopiony w oto-
czenie osób mu najbliższych, rodziców, rodzeństwa, dziadków i dalszych 
krewnych. Niemalże już od samego początku trwa jego wychowywanie do 
podjęcia przyszłych życiowych zadań. Pełna rodzina, akceptacja dziecka od 
samego jego poczęcia stwarzają optymalne warunki do prawidłowego roz-
woju psychofizycznego człowieka. Po jego narodzeniu, rodzice pielęgnują 
je, karmią, zapewniają mu dobrą opiekę, to wszystko wpływa na zaspokoje-
nie potrzeby bezpieczeństwa, tak bardzo istotnej dla rozwoju dziecka. Nie-
zwykle ważna w tym okresie jest obecność obydwojga rodziców, ich współ-
praca, wzajemna relacja przepełniona miłością i wzajemnym szacunkiem. 
Rodzice od samego początku powinni mieć świadomość konieczności po-
noszenia wspólnej odpowiedzialności jako kobieta i mężczyzna w zakresie 
wychowania swoich dzieci zarówno w rodzinie, jak i poza nią. Niezależnie 
od płci dziecka potrzebuje ono bowiem obecności matki i ojca, i to – w róż-
nych formach – przez całą swoją drogę ku dorosłości. Owa obecność matki 
i ojca w procesie wychowania powinna być „uprzywilejowanym miejscem 
współpracy miedzy mężczyzna i kobietą; wymaga ich komplementarności, 
uwydatnia ich różnice, wystawia na próbę ich solidarność”24.

To na łonie rodziny, i to już w początkowym okresie wychowania, ma 
początek, bierne przygotowanie do pełnienia przyszłych ról społecznych 
związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym – do ról żony, męża, mat-
ki, ojca. Opiera się ono na przykładzie, jaki rodzice i najbliższe otoczenie 
dają dziecku. To w rodzinie człowiek uczy się podstawowych ról społecz-
nych wyznaczanych przez płeć. Uczy się, co oznacza być dziewczynką, a co 

23 Por. J. Wilk, R. bieleń, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, w: Rodzin. Bezcenny 
dar i zadanie, red. J. Stala, e. Osewska, Wyd. Polwen, Radom 2006, s. 435-436.

24 M. Lėna, Twórcze zróżnicowanie. Edukacja kobiet, w: Kobiety w Chrystusie. W stronę 
Nowego Feminizmu, red. M.M. Schumacher, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008, 
s. 374.
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chłopcem. W tym okresie dochodzi też do ważnego momentu akceptacji 
siebie samego, swojej płci jako takiej oraz ról i zadań, jakie ona wyznacza. 
Na przykładzie rodziców obserwuje relacje między kobietami a mężczyzna-
mi, widzi czy kobieta jest szanowana, a mężczyzna uznawany, obserwuje, 
czy rodzice udzielają sobie wzajemnej pomocy. Na ich przykładzie tworzy 
sobie wzór przyszłych relacji heteroseksualnych. Ten pierwszy, niejako nie-
celowy etap w przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego, jakie daje 
rodzina powinien przynieść dziecku świadomość tego, czym jest i jaką rolę 
spełniają owo życie małżeńskie i rodzinne. Powinien wytworzyć w młodym 
człowieku świadomość, iż rodzina to miejsce, gdzie można otwarcie i śmia-
ło wyrażać siebie, gdzie jest się akceptowanym, kochanym i gdzie można 
czuć się bezpiecznie25. Rodzina to też miejsce, gdzie dziecko uczy się nawią-
zywać kontakt z innymi ludźmi, nabywa umiejętności społeczne, potrzeb-
ne do prawidłowego funkcjonowania w szerszym społeczeństwie. 

Kształtowanie się wizji miłości oraz znaczenia męskości 
i kobiecości w życiu młodego człowieka

Okres wychodzenia na zewnątrz – poza obręb środowiska rodzinnego – 
jest czasem poszerzania swoich horyzontów i jawi się jako szczególnie ważny 
czas w kształtowaniu się postaw, wartości, poglądów młodych ludzi. Jest to 
jednocześnie czas dojrzewania rozumianego jako rozwój zarówno w sferze 
fizycznej, jak i psychicznej. Pod względem fizycznym adolescencja oznacza 
osiągnięcie dojrzałej budowy ciała, rozwój cech fizjologicznych i anatomicz-
nych odpowiadających dorosłej jednostce, jak również rozwój narządów 
płciowych i osiągnięcie zdolności prokreacji. Zmiany te zachodzą głównie 
na podłożu oddziaływania czynników neurohormonalnych. Pod względem 
psychicznym dojrzewanie oznacza osiągnięcie maksymalnego stopnia roz-
woju umysłowego, emocjonalnego, moralnego i społecznego26.

Poszczególni autorzy zwracają uwagę nie tylko na istotność tego okresu, 
co również na jego złożoność i trudność. M. żebrowska uważa, iż: „wiek 
dorastania – jakkolwiek nie musi być „kryzysem” czy „rewolucja” – stanowi 

25 Por. e. Pohorecka, Wychowanie do małżeństwa, w: Ku dojrzałej ludzkiej miłości, red. 
 J. Augustyn, WAM, Kraków 1996, s. 57-60. 

26 Por. I. Obuchowska, Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, red. b. Har-
was-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2000, s. 163-164.
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w porównaniu z innymi okresami życia odcinek trudniejszy z dwóch wzglę-
dów. Zaburzenie równowagi nerwowej wywołane szybkimi zmianami fizjo-
logicznymi w organizmie stwarza wyjątkowo sprzyjające podłoże dla po-
wstania konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i z otoczeniem, a sytuacja 
niepewności związana z wyzbywaniem się dziecinnych form zachowania się 
na korzyść bardziej dojrzałego działania, sprzyja wytwarzaniu się napięć, 
utrudniających harmonijny przebieg procesu dorastania”27. „Dojrzewanie 
to czas swoistego miotania się pomiędzy dzieciństwem a dorosłością”28. 

W okresie adolescencji człowiek zdobywa dwie podstawowe zdolności 
istotne dla jego dalszego rozwoju mianowicie: zdolność do przekazywania 
życia i zdolność do samodzielnego kształtowania wizerunku własnego ży-
cia. Przy czym jako pierwszą młody człowiek osiąga zdolność do prokre-
acji, a dopiero później następuje okres nabywania kompetencji osobistych 
i społecznych29. Kolejność następujących po sobie faz, jak i zdolności, które 
w nich się wykształcają budzi pewne wątpliwości, gdyż może stać się po-
wodem wielu problemów tego okresu rozwoju człowieka. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, iż często młodzież w wieku 14-15 lat jest już w pełni rozwi-
nięta seksualnie, co powoduje jej zdolność do przekazania życia. Przy czym 
ich rozwój psychiczny i społeczny nie jest na wystarczającym poziomie, by 
odpowiedzialnie podjąć zadania opiekuńcze i wychowawcze w stosunku do 
swoich dzieci. Problem, jaki się z tym wiąże, dotyczy nie tylko samej mło-
dzieży, swoim zasięgiem może dotknąć także ich rodziców, a skutki będzie 
odczuwać również społeczeństwo, w którym młodzi żyją.

Dla potrzeb niniejszego artykułu pozostanę na ogólnym nakreśleniu 
szerokiej problematyki rozwoju młodego człowieka w okresie dojrzewania, 
skupię się natomiast na dokładniejszym omówieniu dojrzewania w kon-
tekście kształtowania się obrazu samego siebie i nawiązywania kontaktów 
z płcią przeciwną. 

W początkowym okresie dorastania młodzieży zauważany jest wyraźny 
antagonizm płci. Ma on swój wyraz w wyraźnych preferencjach osobni-
ków tej samej płci. W miarę rozwoju i ten aspekt ulega przeobrażeniom.  

27 R. łapińska, M. żebrowska, Wiek dorastania, w: Psychologia rozwojowa dzieci i mło-
dzieży, red. M. żebrowska, PWN, Warszawa 1986, s. 676.

28 J. Augustyn, Integracja seksualna, PWN, Kraków 1999, s. 32.
29 Por. I. Obuchowska, Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterysty-

ka okresów życia człowieka, red. b. Harwas-Napierała J. Trempała, PWN, Warszawa 2004,  
s. 166. 
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Młodzi zaczynają odczuwać silne zainteresowanie płcią przeciwną. Powo-
dów tej zmiany nie możemy ograniczyć jedynie do rodzącego się popędu 
seksualnego, będącego skutkiem zmian w rozwoju fizycznym młodych ludzi.  
Ogromną role odgrywa tu także chęć zbliżenia się do przedstawicieli dru-
giej płci ze względów społecznych. Dzięki rosnącym doświadczeniom, 
w umyśle chłopca rodzi się wizerunek jego samego jako mężczyzny, w gło-
wie dziewczyny zaś zaczyna dominować koncepcja jej samej jako kobiety.

Wzrost zainteresowania młodych sferą ich płciowości jest nieuniknio-
ny. Wiąże się to z ogromnymi zmianami, jakie zachodzą w ciele nastolatka 
na przestrzeni kilu lat intensywnego rozwoju fizycznego. Młodzi zmierzają 
do poznania budowy anatomicznej organów rozrodczych, ich funkcji i roli, 
jaką spełniają w reprodukcji gatunku. To żywe zainteresowanie łączy się 
z szukaniem fachowych odpowiedzi na nurtujące ich pytania w różnego 
rodzaju podręcznikach, atlasach. Często wszczynają między sobą dyskusje 
i rozmowy na ten temat. U niektórych ujawnia się niewłaściwy stosunek 
do spraw związanych z płciowością. Rozpowszechniają wulgarne dowcipy, 
nieodpowiednie źródła uświadomienia, jak na przykład gazety czy filmy 
pornograficzne30. 

Obok zainteresowania sprawami związanymi z życiem seksualnym, po-
jawiają się pierwsze próby zbliżenia się do płci przeciwnej. Dochodzi do 
pierwszych kontaktów uczuciowych i zbliżeń zmysłowych. Zarówno dziew-
częta, jak i chłopcy w tym okresie starają się w głównej mierze zwrócić na 
siebie uwagę. Chłopcy demonstrują swoją siłę i sprawność fizyczną. Nieraz 
robią to w brutalny sposób, zachowując się arogancko, wykazując zbyt dużą 
pewność siebie. Dziewczyny natomiast za wszelką cenę chcą się podobać, 
stąd przesadna nieraz dbałość o wygląd zewnętrzny. bardzo podatne są na 
różne pojawiające się i rozpowszechniane trendy w modzie, zewnętrznym 
wyglądzie. Obie płcie chcąc zwrócić na siebie uwagę otoczenia, demon-
strują swoją dorosłość. Robią to, naśladując postępowanie dorosłych, palą 
papierosy, piją alkohol. Jednak z prostego faktu, iż nie osiągnęli jeszcze doj-
rzałości, ich zachowanie zdaje się być nienaturalne i pełne udawania31.

Po tej pierwszej fazie przepełnionej chęcią zademonstrowania siebie 
nadchodzi kolejny etap w nawiązywaniu kontaktów heteroseksualnych. 
Wcześniejsze, świeże jeszcze doświadczenia związane z rozwijającą się 

30 Por. R. łapińska, M. żebrowska, Wiek dorastania, art. cyt., s. 757-763.
31 Por. tamże.
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płciowością tracą swoją cechę nowości. Samo zachowanie się młodych sta-
je się bardziej naturalne i zrównoważone niż miało to miejsce dotychczas. 
Zakres przeżyć łączących obie płcie ulega rozszerzeniu i pogłębieniu. Mło-
dzież wchodzi w wiele nowych form obcowania z płcią przeciwną, z których 
każda zawiera utajone lub jawne elementy erotyczne. Pojawia się adoracja, 
wyrażająca się w uczuciu szczególnej sympatii, uwielbienia. Młodzi zaczy-
nają flirtować. Dążąc do nawiązania kontaktu zmysłowego wprowadzają do 
swoich relacji takie formy bliskości, jak dotyk, uścisk, pocałunek. Poprzez 
zachowania, nieraz pełne kokieterii, młodzi uczą się sposobów zwracania 
na siebie uwagi płci przeciwnej, poznają gusty i upodobania drugiej strony 
i starają się do nich dostosować32.

W miarę, jak dokonuje się proces rozwoju funkcji umysłowych, kon-
taktów społecznych, młodzież więcej czasu niż do tej pory poświęca roz-
ważaniom o samych sobie. Obserwując innych ludzi, porównują się, zadają 
sobie pytania o to, w czym są podobni, a w czym się różnią od innych. 
To zjawisko wpływa na proces indywidualizacji swojej osoby. Pytanie o to, 
„Kim jestem?”, towarzyszy młodym podczas całej drogi dochodzenia do 
dojrzałości. To, co młodzi ludzie przeżywają, myśląc o sobie samym, kim 
byli, kim będą, jacy są, znane jest jako „kryzys tożsamości”. Aby go poko-
nać, młody człowiek musi stanąć przed trudnym zadaniem zebrania wie-
dzy o sobie wypływającej z pełnionych dotychczas ról. Musi również doko-
nać scalenia wizji siebie z przeszłości, chwili obecnej z tym, jaki chce być 
w przyszłości. Nie wszyscy podejmują tę trudną walkę o ustalenie swojej 
tożsamości. Niektórzy korzystają z gotowych wzorów już ukształtowanych 
przez innych, przyjmują je na siebie i uznają za swoje. U innych rodzi się 
postawa buntu wobec przypisanych im odgórnie ról, a z którymi sami się 
nie identyfikują33.

Na drodze poszukiwania swojego prawdziwego oblicza młodzi prze-
chodzą przez parę faz. Początkowo z łatwością idzie im utożsamiać się 
z zewnętrznymi wzorami, autorytetami. bardzo podatni są wówczas na 
wszelkie wpływy zewnętrzne. Osoby podziwiane, ich poglądy, wartości, 
sposób ubierania często stają się wzorami do naśladowania. Kolejną fazą 
jest oderwanie się od rzeczywistości w poszukiwaniu siebie. fazę tą prze-
pełnia ogólny chaos w poszukiwaniu sensu swojego istnienia. Jako końcowy 

32 Por. tamże. 
33 Por. I. Obuchowska, Adolescencja, art. cyt., s. 184-187.
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przychodzi okres, kiedy to młodzi potrafią ze spokojem określić siebie 
i sens swego życia. Podczas tego procesu zmienia się patrzenie młodych na 
samych siebie, z czasem zauważyć możemy w nich narastający krytycyzm. 
Niemałą rolę w ustaleniu swojej tożsamości odgrywa to, w jaki sposób mło-
dzież patrzy na swoją płeć. Jest ona bezpośrednio związana z tym, jakie role 
w przyszłości młodzi prawdopodobnie będą spełniali34.

„Od prawidłowej postawy chłopca w okresie dojrzewania wobec własnej 
męskości w sposób szczególny zależy los jego przyszłego małżeństwa”35. 
Warto zastanowić się, co oznacza ta męskość i czym jest ona mierzalna. 
Za męską uważa się odpowiedzialność za wszelkie życie ludzkie, która to 
przedtem wyrażona zostaje poprzez odpowiedzialność za działanie seksu-
alne. Męskość prawdziwa to umiejętność hamowania reakcji seksualnych 
tak, żeby działanie wynikało z powziętej świadomie decyzji o realizacji do-
bra, a nie chwilowej reakcji ciała, które narzuca swoje mechanizmy. Naj-
bardziej męski staje się mężczyzna, gdy podejmuje odpowiedzialność za jej 
los. W takim rozumieniu męskość rozwija się wobec kobiecości i niejako 
za jej udziałem36. 

Niestety, lansowany w społeczeństwie, model mężczyzny jest odmienny 
od wyżej przedstawionego. Według wielu, prawdziwy mężczyzna jest suro-
wy, pozbawiony emocji, zorientowany na działanie, zawsze panujący nad 
wszystkim. To on bardziej niż kobieta wysila się, by osiągnąć pozycję spo-
łeczną, tytuły i stopnie naukowe. Stara się udowodnić swoją męskość przez 
swe osiągnięcia szczególnie w dziedzinie materialnej37. Niektórzy uważają, 
iż to, co „prawdziwie męskie”, to zdolność do aktywnego życia seksualnego. 
Wielu chłopców stojących dopiero młodych progu swojego dojrzałego ży-
cia przyjmuje standardy narzucone przez świat zewnętrzny. Wielu z nich, 
zwiedzeni tymi mitami, stara się za wszelką cenę udowodnić sobie i innym, 
iż już zasługują na miano prawdziwych mężczyzn, a swoją „męskość” z ko-
lei wyrażają we wczesnym podejmowaniu współżycia seksualnego.

Niebagatelnym zadaniem na drodze przygotowania się do pełnej 
i prawdziwej miłości jest poznanie i przyjęcie modelu prawdziwej męsko-
ści. będzie to procentowało w późniejszym, odpowiedzialnym podejściu 
do dobrego wykonywania swoich zadań w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

34 Por. tamże.
35 W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, dz. cyt., s. 36.
36 Por. tamże, s. 41.
37 Por. J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kraków 1999, s. 53.
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Mężczyźni, by bardziej docenić swoją męskość, swoją odrębność od kobie-
ty muszą znać różnice psychologiczne między płciami. Nie da się ukryć, 
że mężczyzna przeżywa swoją wartość o wiele bardziej w poczuciu swej 
siły i sprawności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej, niż kobieta. O wiele 
bardziej niż kobieta pragnie on uznania i podziwu dla swojej sprawności, 
umiejętności, możliwości, jak i kompetencji i autorytetu38. Taka wiedza 
o samym sobie, pozwala na bardziej świadome życie i odpowiedzialne po-
dejście do samego siebie drugiego człowieka. 

To, jak dana dziewczyna spostrzega swą rolę jako kobiety, ma ogromny 
wpływ na charakter jej relacji z mężczyznami oraz na jej przyszłe życie mał-
żeńskie. Podobnie, jak to ma miejsce u chłopców, dziewczynkom również 
nieraz trudno jest zaakceptować swoją płeć. Często wręcz jej nie akceptują. 
Jest to szczególnie widoczne w okresie dorastania i ma bezpośredni związek 
z doświadczanymi przez nie niedogodnościami, wypływającymi z faktu osią-
gnięcia dojrzałości biologicznej. Niestety, często w zły sposób prowadzone 
uświadamianie koncentruje je na wszelkich niedogodnościach tego stanu, 
mało podkreślając przywileje i wartość potencjalnego macierzyństwa39. 

Jako jedna z najmocniejszych potrzeb w okresie dojrzewania pojawia 
się potrzeba akceptacji, i ona staje się dominującym teraz mechanizmem 
psychologicznym. Często młode dziewczyny, nie akceptując swojej płci, 
szukają potwierdzenia samych siebie w ramionach mężczyzn, nierzadko 
dużo starszych od siebie. Imponuje im to, iż przez moment mogą się czuć 
kochane, potrzebne i atrakcyjne. Dzisiejszy świat mówi, iż kobieca jest ta 
dziewczyna, która swoim zachowaniem, wyglądem potrafi wzbudzić zain-
teresowanie i pożądanie u mężczyzny. Zwiedzione taką opinią, pragnące 
udowodnić sobie i światu swoją kobiecość, dziewczyny zaczynają stawać 
do wyścigu w tym, która z nich zdobędzie więcej akceptujących spojrzeń. 
Pułapką jest jednak to, iż te spojrzenia często nie są spojrzeniami podziwu, 
za którymi one tak tęsknią, ale spojrzeniami pełnymi pożądania. Dzisiej-
szy świat również lansuje fałszywy model kobiecości. Według przedstawia-
nych wzorów, kobieta powinna być piękna, co oczywiście ma mieć wyraz 
w zgrabnej sylwetce, musi umieć zadbać o siebie, zrobić odpowiedni maki-
jaż, nosić modne ubrania. Często ma być niezależna od mężczyzny, zarad-
na, przedsiębiorcza, wykształcona40. 

38 Por. e. Sujak, Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, WKA, Wrocław 1991, s. 79.
39 Por. W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, dz. cyt., s. 45.
40 Por. tamże.



140 Anna Chmura

W prawidłowym postrzeganiu siebie konieczna jest również świado-
mość różnic psychologicznych pomiędzy mężczyzną a kobietą. Kobiety, 
niejako wpisane w swoją naturę mają realizowanie potrzeb estetycznych. 
W kategorii tych odczuć ocenia również swoją osobę. Od dziecka wie bo-
wiem, czy jest ładną dziewczynką, później kobietą, czy nie. One też, bardziej 
niż mężczyźni przeżywają swoją wartość w kategoriach moralnych, zwłasz-
cza w dziedzinie obyczajowej. W ich życiu, większą rolę odgrywają zakazy 
i nakazy łączące w sobie zarówno elementy etyczne, jak i estetyczne 41.

Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami są wyraźne. W obrębie 
zainteresowań kobiety znajdują się troska o ciało, o osoby, o więzi między-
ludzkie, o wychowanie. Natomiast mężczyzna skupia się bardziej na pra-
cy zawodowej, działalności społecznej, prywatnym hobby i zainteresowa-
niach. W konsekwencji tego kobiety oceniają siebie głównie na podstawie 
sukcesów w świecie osób – ważne dla nich jest to, czy kochają i są kocha-
ne, czy mają harmonijne więzi z osobami bliskimi. Mężczyźni natomiast 
oceniają siebie głównie na podstawie sukcesów w świecie rzeczy – czy są 
kompetentni w pracy zawodowej, cenieni jako fachowcy, czy mają dobre 
zarobki finansowe42.

Koncepcja aktu seksualnego

Miłość z natury swojej chce być widoczna, chce się objawiać. Nie można 
jej skryć i przeżywać w sobie, gdyż jej naturą jest dar. Wiele jest form oka-
zywania miłości, bo i wiele jest jej rodzajów. Przyjmując personalistyczną 
koncepcję człowieka, zakładamy, iż człowiek zawsze jest duchem uciele-
śnionym i osoba ludzka zawsze jawi się przez swoje ciało. Przez to też ciało 
ludzkie nabiera znaczenia osobowego i wartości nierozerwalnie związanej 
z osobą. Mimo iż człowiek nie utożsamia się bez reszty ze swoim ciałem 
i raczej ma świadomość, że „ma ciało”, niż że „jest ciałem”, to jednak wiele, 
w tym również miłość, rozgrywa się także w jego ciele. Jedną z najbardziej 
sterujących zachowaniem ludzkim cechą ciała jest płciowość, która to nie 
tylko stygmatyzuje całą somatyczną strukturę człowieka, ale także jego cały 
świat uczuć i doznań43. 

41 Por. e. Sujak, Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, dz. cyt., s. 78-79.
42 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie do kobiecości i męskości, art. cyt. 
43 Por. W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, dz. cyt., s. 10.
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Człowiek od poczęcia jest albo mężczyzną, albo kobietą. Dziś już wia-
dome jest to, jak bardzo różnią się od siebie przedstawiciele poszczególnych 
płci. W pierwszej kolejności zaznaczają się różnice w fizjonomii ich ciał. 
Ma to swój oczywisty powód w odmiennych rolach, jakie mają oni spełnić 
w zadaniu reprodukcji gatunku. Różnice fizyczne nie są jednak jedynymi 
zauważalnymi pomiędzy mężczyznami a kobietami. Różni ich między sobą 
całe mnóstwo cech psychicznych, sposób przeżywania, wyrażania emocji, 
sposób wartościowania, sposób bycia czy nawet sposób przeżywania swojej 
religijności. Różnice te „to także znak, że człowiek nie jest kimś pełnym 
i samowystarczalnym”44. Różnice te, zauważone i zaakceptowane, stają się 
wielkim wyzwaniem dla ludzi, wyzwaniem do podjęcia wysiłku szukania 
porozumienia i możliwości wzajemnego dopełniania się. 

Z racji nierozerwalności poszczególnych elementów składających się na 
obraz całego człowieka, ciało musi mieć swój udział w miłości i miłość mu-
si być przez ciało wyrażana. Jednak nie można zapomnieć o tym, iż ciało 
samo w sobie nie ma zdolności kochania, która to rozgrywa się w duszy 
człowieka, a ciało może stać się jedynie narzędziem do jej komunikowania, 
wyrażania i realizowania. Ono to ujawnia miłość45. Ten prosty fakt nie jest 
jednak w pełni oczywisty dla wielu ludzi, szczególnie młodych, którzy są 
na etapie przechodzenia z okresu dzieciństwa w okres dorosłości. Nierzad-
ko zdarza się, iż sam fakt przeżywania pozytywnych emocji skierowanych 
do drugiej osoby jest wystarczającym powodem do rozpoczęcia współży-
cia seksualnego, a sam akt płciowy jest utożsamiany z miłością. Dlatego 
niezwykle ważnym zadaniem na drodze rozwoju do prawdziwej miłości 
małżeńskiej jest zrozumienie znaczenia aktu płciowego. 

Współżycie seksualne stanowi naturalne słowo miłości. Samo w sobie, 
oderwane od niej w niczym się nie będzie różniło od aktu kopulacji charak-
terystycznego dla świata zwierząt. To właśnie miłość łącząca małżonków 
nadaje mu wartości. Oczywistym faktem jest, że najbardziej odczuwalnym 
aspektem zjednoczenia seksualnego mężczyzny i kobiety jest przyjemność, 
jaką ono daje. Ale nawet ta fizyczna rozkosz, choć tak mocno i intensyw-
nie odczuwana w ciele, nie jest jedynym aspektem współżycia. Jest ona 
symbolem czegoś więcej, co znajduje się wyżej, poza nią. Nie możemy bo-
wiem zapomnieć o tym, że człowiek jest jednością składającą się zarówno  

44 M. Dziewiecki, Wychowanie do kobiecości i męskości, art. cyt.
45 Por. W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, dz. cyt., s. 10.
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z elementów fizycznych, jak i psychicznych, i duchowych. Ciało ludzkie jest 
nie tylko zbiorem funkcji, lecz wyraża w sposób widzialny część naturalne-
go, wewnętrznego znaczenia „ja” człowieka46. 

Starając się opisać i scharakteryzować przebieg fizyczny aktu seksu-
alnego, nieuniknionym jest to, iż będzie on stanowił równocześnie opis 
psychicznej aktywności danej pary. Jak już wykazałam powyżej, różni-
ce w funkcjonowaniu mężczyzn i kobiet są ogromne. Nie da się ich nie 
zauważyć również w samym przeżywaniu aktu seksualnego. Inicjatywa 
mężczyzny i otwartość kobiety nie dotyczą jedynie sfery fizycznej, ale rów-
nież i psychicznej przeżywania aktu. To, iż mężczyzna przejmuje niejako 
dominację nad kobietą, charakteryzującą się tym, iż to on właśnie wnika 
w jej ciało, biorąc je w posiadanie, jest nie tylko zewnętrzną postawą, ale 
i odzwierciedleniem postawy umysłu i serca. Dar kobiety z samej siebie 
złożony mężczyźnie oraz jego dar z samego siebie dla niej to dary fizyczne, 
psychiczne i duchowe zarazem47. Kobieta okazuje swoją uległość i wrażli-
wość, odsłania się i koncentruje na mężczyźnie swą uwagę. Jej trwałą, psy-
chologiczną postawą jest dążenie do tego, by wydobyć z niego wszystko to, 
co najlepsze. Nie tylko z jego ciała, ale ze wszystkich poziomów jego istoty. 
Podobnie mężczyzna, wnikając w ciało kobiety, skupia na niej całą swą ak-
tywność, wszystko, co w sobie ma, całą swą odpowiedzialność i męskość48. 

Zbliżenie seksualne zostało niejako zarezerwowane dla małżonków, po-
nieważ jest wyjątkowym znakiem. Jest symbolem wzajemnego obdarowy-
wania się sobą i wyrazem najgłębszego zjednoczenia, jakie tylko może mieć 
miejsce między dwojgiem ludzi49. Poprzez ten akt małżonkowie okazywać 
sobie powinni nawzajem głębię miłości i szacunku50.

Akt seksualny w sposób szczególny posiada dwie cechy, są to jedność 
i płodność. Jedność – dwie zupełnie odrębne osoby spotykają się, by się 
połączyć, przez co nawzajem się ubogacić. Stają przed sobą tacy, jacy są, 
bez prób udawania kogoś innego. Symbolem tego pokazania się jest tu ich 
wzajemna nagość. Nagość wobec drugiego człowieka jest czymś o wiele 
większym niż tylko odkryciem swojego ciała. Symbolizuje ona również to, 

46 Por. P.M. Quay, Chrześcijańskie znaczenie ludzkiej seksualności, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1996, s. 43.

47 Por. tamże, s. 42.
48 Por. tamże, s. 43.
49 Por. T.D. finn, Miłość, seks i kościół katolicki, WAM, Kraków 2000, s. 25.
50 Por. tamże, s. 28.
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iż każda z osób obnaża się przed drugą także duchowo. Oznacza to, iż w da-
nym momencie każda z osób staje naprzeciw siebie bez psychologicznych 
osłon czy udawania. Oznacza nie skrywanie żadnego ani duchowego, ani 
fizycznego, ani psychicznego aspektu swojego prawdziwego ja51. Akt seksu-
alny jest tylko jednym ze sposobów wyrażenia jedności. Zakłada on jednak 
wcześniejsze osiągnięcie jedności w wymiarze emocjonalnym i duchowym 
ludzi. Pełna, integralnie rozumiana seksualność człowieka musi rozgry-
wać się na wszystkich płaszczyznach jego osobowości, a więc intelektual-
nej, uczuciowej i duchowej. Na każdej z nich odbywa się proces dawania 
i przyjmowania miłości. Jednocześnie każda z nich naznaczona jest ludzką 
płciowością. Seksualność natomiast w sensie ścisłym osiąga swoją pełnię 
jedynie wówczas, gdy jedność erotyczna zostaje przygotowana i poprze-
dzona jednością uczuciową i duchową52.

Sam fakt tego, iż stosunek seksualny jest czymś, co przeżywa się z dru-
gą osobą, w pełni wolnym człowiekiem, tym powierzonym i oddanym na 
całe życie na dobre i złe chwile, już nadaje mu dużego znaczenia. Stanowi 
bowiem teren spotkania się dwóch w pełni wolnych osób. Jest jeszcze jed-
na cecha, której nie powinniśmy pomijać w charakteryzowaniu tej rzeczy-
wistości. Akt seksualny naznaczony jest cechą wolności. Sam z siebie ma 
naturę daru, daru z człowieka powierzonego drugiemu człowiekowi. Au-
tomatycznie wyklucza to jakąkolwiek formę przymuszania drugiej osoby 
do współżycia, nie należy bowiem do natury aktu seksualnego wykorzysty-
wanie drugiej osoby do osiągnięcia egoistycznego zadowolenia. Ten waż-
ny aspekt wolności podkreślony został już przez papieża Pawła VI, który 
w encyklice Humanae Vitae napisał: „Słusznie zwraca się uwagę na to, że 
współżycie płciowe narzucone małżonkowi bez liczenia się z jego stanem 
oraz z jego uzasadnionymi życzeniami, nie jest prawdziwym aktem miłości 
i dlatego sprzeciwia się temu, czego słusznie domaga się ład moralny we 
wzajemnej więzi między małżonkami”53.

Niezmiernie istotną cechą aktu płciowego, pozwalającą na odpowiednie 
jego zrozumienie jest fakt, iż z natury swej jest płodny. Z tą jego poten-
cjalnością powinien liczyć się każdy człowiek rozpoczynający współżycie 
seksualne. Realizacji tej cechy aktu sprzyja specyficzna, odmienna dla obu 
płci budowa narządów rozrodczych i funkcji, które one spełniają. Jak już 

51 Por. P.M. Quay, Chrześcijańskie znaczenie ludzkiej seksualności, dz. cyt., s. 41.
52 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, dz. cyt., s. 93.
53 HV, 13.
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wiemy z poprzedniego rozdziału, mężczyzna posiada potencjalną zdolność 
do przekazywania życia niemalże nieustannie – od momentu, kiedy jego 
narządy zaczęły produkować nasienie. Inaczej sprawa ma się z płodnością 
kobiety. faktem jest, iż ona może zapoczątkować nowe życie jedynie przez 
krótki czas w każdym cyklu miesiączkowym. Nie zmienia to jednak faktu, 
iż sam akt płciowy z natury swej zostaje płodny, gdyż ma potencjalną moż-
liwość przekazywania życia.

Przyjęcie takiej koncepcji współżycia seksualnego daje możliwość od-
powiedniego ustawienia wszelkich reakcji i pragnień, rodzących się w ciele 
i umyśle ludzi. W bardzo wyraźny sposób koncepcja ta pokazuje, iż ciało, 
mimo że niezmiernie ważnym, jest jedynie, środkiem, przez który prawdzi-
wa miłość może być realizowana. Przedstawia ona również akt seksualny, 
nie jako wartość samą w sobie, ale jako czyn, który nabiera ogromnego 
znaczenia jedyne wówczas, gdy staje się językiem, poprzez który wyrażana 
jest prawdziwa, dojrzała miłość małżonków, oddanych wyłącznie sobie, już 
na zawsze.

Podsumowanie

Kierunek myślowy, obrany w niniejszym opracowaniu, ujmuje mał-
żeństwo jako cel, do którego młodzi świadomie bądź nieświadomie dążą. 
Dzieje się to przez udział w życiu społecznym, początkowo w grupie po-
chodzenia, jaką jest rodzina, a później samodzielnie na drodze budowania 
i nadawania określonego charakteru poszczególnym więziom, jakie mają 
z rówieśnikami. Na tej trudnej drodze dorastania do pełni miłości, objawia-
jącej się w życiu małżeńskim i rodzinnym, potrzebują odpowiednich przy-
kładów, drogowskazów. Część z nich dają im rodziny pochodzenia, pozo-
stałe są odkrywane na drodze samodzielnego wchodzenia w życie. W tym 
poszukiwaniu młody człowiek może napotkać na wiele antywzorów, które 
nie zawsze są proste do zdemaskowania i odrzucenia. W obecnych warun-
kach społeczno-kulturowych istnieje wiele poglądów stojących w wyraź-
nej opozycji do przedstawionej wyżej wizji kobiecości, męskości czy relacji 
małżeńskiej. Niebezpieczne są chociażby nowe prądy w myśleniu o kobie-
cie i jej zadaniach propagowane przez niektóre ruchy feministyczne, teo-
ria płci kulturowej (teoria gender), oderwanie seksualności człowieka od 
prokreacji poprzez różnego rodzaju środki antykoncepcyjne, próba zmiany 



145Wychowanie do miłości oraz do ról społecznych...

pierwotnego znaczenia małżeństwa jako związku heteroseksualnego i wiele 
innych. 

Dodatkowo podkreśla to konieczność podjęcia odważnych kroków ma-
jących na celu poprowadzenie młodego człowieka dobrymi ścieżkami w je-
go drodze dochodzenia do dojrzałości. To pedagodzy – ci pierwsi, czyli ro-
dzice i ci, których dorastający człowiek spotka na swojej drodze, przez swój 
częsty kontakt z młodzieżą, mają możliwość na podjęcie z nimi dyskusji, 
na temat sposobów dochodzenia do dojrzałej miłości małżeńskiej. Stawka, 
o którą młodzież ma podjąć walkę, zdaje się być wysoką: chodzi bowiem 
o kształt przyszłej rodziny polskiej. Rodziny, która z założenia powinna od-
powiedzialnie podejmować i wykonywać swoje role, rodziny trwałej i wier-
nej, opartej na dojrzałej miłości, rodziny bogiem silnej.
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Rodzicielstwo nieletnich  
wyzwaniem wychowawczym

Rodzicielstwo jest darem, a jednocześnie zadaniem dla obojga rodzi-
ców. Podstawą rodzicielstwa jest świadomie zawarty, trwały i szczęśliwy 
związek mężczyzny i kobiety. Małżonkowie powinni przyjmować siebie 
jako dar i być dla siebie wzajemnie darem. Podobnie też w kategoriach da-
ru powinni spostrzegać rodzicielstwo. Początkiem więzi rodzicielskiej jest 
miłość i wspólnota osób przeżywana przez małżonków, dająca początek 
nowemu życiu1. 

Odpowiedzialnie traktowane i przeżywane rodzicielstwo wymaga przy-
jęcia z godnością każdego poczętego dziecka, niezależnie od tego, czy było 
ono oczekiwane, czy też nie. Wymaga gotowości przyjęcia nowego czło-
wieka jako daru i wychowania potomstwa. Obejmuje nie tylko przekazanie 
życia w wymiarze fizycznym, ale także duchowym poprzez wychowanie2.

W obecnych czasach często przed wypełnieniem zadań rodzicielskich 
stają coraz młodsi ludzie. Nieletni są to osoby, które nie ukończyły 18 ro-
ku życia. Terminem „młodociane matki” lub „nieletnie matki” określa się 
młode dziewczęta, które zaszły w ciążę i/lub urodziły w okresie do 18 roku 
życia3. Ciąże w młodym wieku w znacznym stopniu rzutują na dalsze życie  

1 W. Stefan, Odkrywane macierzyństwo: rola matki w tworzeniu świata szczęśliwego dzie-
ciństwa, w: Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-bieli, Redakcja Wydawnictw KUL, Lu-
blin 1999, s. 83.

2 Por. A. Sorkowicz, Rodzicielstwo jako dar i zadanie, http://www.opoka.org.pl/bibliote-
ka/Z/ZR/wych201003_Rodzicielstwo.html (dostęp dnia: 18.05.2010).

3 b. frankowicz-Gasiul, A. Michalik, A. Czerwińska, M. Zydorek, J. Olszewska, J. Ol-
szewski, Ciąża młodocianych-problem medyczny i społeczny, http://www.ujk.edu.pl/studia-
medyczne/doc/SM_tom_11/Ciaza%20mlodocianych.pdf (dostęp dnia: 12.04.2010).
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młodych rodziców. Okres ciąży i samo rodzicielstwo są ważne i niezwy-
kłe, lecz często są trudnymi etapami w życiu. Nieletni rodzice napotykają 
szczególne trudności, przede wszystkim natury zdrowotnej, emocjonalnej, 
prawnej i społecznej4. Nierzadko problemy te przerastają młodociane matki 
i ojców, pociągając za sobą niekorzystne, a czasem najgorsze konsekwencje.

Państwo, którego zadaniem jest ochrona rodziny, poprzez stanowione 
prawo reguluje sprawy młodocianych rodziców, normuje ich trudną sytu-
ację społeczną i zapewnia określoną pomoc. Skutki rodzicielstwa nieletnich 
stanowią współcześnie wyzwanie wychowawcze i socjalne.

Niektóre przyczyny rodzicielstwa nieletnich

Źródeł zjawiska rodzicielstwa nieletnich upatruje się w kryzysie syste-
mu wychowawczego w dziedzinie życia seksualnego i związanym z nim 
obniżającym się wieku inicjacji seksualnej młodzieży. Mówi się o kryzysie 
rodziny i wychowania, gdzie pokolenie dorosłych nie prezentuje postaw 
i wartości właściwych, godnych naśladowania. Rodzice często nie potrafią 
okazywać dzieciom uczuć, zapewnić poczucia bezpieczeństwa, bliskości 
czy wsparcia. Ponadto przyczyną tego zjawiska są nasilające się przemiany 
obyczajowości ludzi młodych, zmiany dotychczas obowiązujących wzor-
ców społecznych, głównie pod wpływem wzorców obecnych w kulturze 
masowej. Zanim młody człowiek odczuje i rozpozna wewnętrzne impulsy 
seksualne, podlega oddziaływaniu wielu zewnętrznych bodźców o znacz-
nym ładunku erotycznym5.

Rodzina u źródeł problemów emocjonalnych

Wychowanie do pełnienia ról płciowych i społecznych, rodzicielskich 
zaczyna się bardzo wcześnie w rodzinie. Dziecko poprzez obserwację ro-
dziców buduje obraz siebie. Dla prawidłowego rozwoju potrzebuje za-
równo obecności ojca, jak i matki, gdyż każde z nich spełnia w nim inną, 

4 A. Wroniszewska, Nieletnie matki, http://www.kobieta.info.pl/ycie-rodzinne/630-nie-
letnie-matki (dostęp dnia: 14.05.2010).

5 I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne, Warszawa 1982, s. 96.
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równie ważną rolę6. Rodzice są pierwszymi wzorami męskości i kobiecości 
zarówno w sferze uświadomionej, jak i podświadomej. Dziecko do wejścia 
w normalny świat musi posiadać wzór „dwupłciowego” świata. Obraz ro-
dzica odmiennej płci stanowi wzór partnera, obraz tej samej staje się wzo-
rem dla płci własnej7.

Dziecko potrzebuje aktywnej obecności rodziców, a zwłaszcza ich miło-
ści. Niewielu jest takich rodziców, którzy nie kochają swoich dzieci, ale jest 
wielu takich, którzy tej miłości okazać nie potrafią8. Dobrze funkcjonująca 
rodzina zaspokaja biologiczne i psychiczne potrzeby dziecka. Zaspokojenie 
potrzeb psychicznych: bezpieczeństwa, miłości, przynależności, zrozumie-
nia, warunkuje rozwój społeczny9. Ważną rolę odgrywa także zaspokojenie 
potrzeb emocjonalnych dziecka w rodzinie. Rodzice dostarczają dzieciom 
odpowiednich wzorców reakcji i zachowań emocjonalnych10. Jeśli rodzice 
nie stwarzają klimatu bezpieczeństwa, gdy dziecko nie czuje się kochane 
i rozumiane, wówczas doświadcza głodu emocjonalnego, który powoduje, 
że wcześnie zaczyna zaspokajać swoje potrzeby uczuciowe w grupie rówie-
śniczej. Niedojrzałość uczuciowa rodziców, ich konflikty powodują poczu-
cie niepewności i braku stabilizacji, atmosferę napięcia, w której młodzież 
nie czuje się dobrze, a co za tym idzie, stara się przebywać poza domem11.

Dziecko potrzebuje także cielesnych objawów miłości rodziców, czyli 
dotyku. Dotyk jest jednym z podstawowych warunków akceptacji wła-
snego ciała i własnej płci. Dziecko otoczone czułością rodziców uczy się,  

6 b. Chazan, Medycznie chronione macierzyństwo: profilaktyka niepowodzeń macierzyń-
skich, w: Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-bieli, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 
1999, s. 166; por. J. Savage, Rola matki w domu– kariera w środowisku rodzinnym, w: Rodzina 
wiosną dla Europy i świata, red. T. Mazan, K. Mazeli, M. Walaszczyk, fundacja „Pomoc 
Rodzinie”, łomianki 2008, s. 199-202.

7 b. Kołodziej, Wychowania do macierzyństwa: wychowanie dziewczynki w aspekcie 
płciowości, w: Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-bieli, Redakcja Wydawnictw KUL, 
Lublin 1999, s. 144.

8 Por. W. Stefan, Odkrywane macierzyństwo: rola matki w tworzeniu świata szczęśliwego 
dzieciństwa, w: Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-bieli, Redakcja Wydawnictw KUL, 
Lublin 1999, s. 87-88.

9 Niestety, obecnie takie zakłócenia, jak bezrobocie, brak wzorców zachowań, hedoni-
styczny styl życia powodują utrudnienia w pełnieniu podstawowych funkcji przez rodzinę; 
U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych – przyczyny i konsekwencje, Wyższa Szkoła Hu-
manistyczno-ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2005, s. 31, 49.

10 Por. M. Szwed, Socjalizacja płci w rodzinie, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, 
2007 nr 6, s. 30-31.

11 Tamże, s. 49.
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że ciało jest źródłem więzi z drugą osobą, a nie narzędziem zdobywania 
przyjemności. Doświadczanie czułości ze strony rodziców od najwcze-
śniejszego dzieciństwa, wyrażającej ich bezinteresowną miłość sprawia, 
że dotyk nie będzie łatwo łączony z kontekstem erotycznym, ale z trwa-
łą więzią między dwojgiem ludzi. Niedobór czułości rodziców powoduje 
niezaspokojenia w sferze doznań, zahamowania w wyrażaniu uczuć oraz 
instrumentalne traktowanie współżycia seksualnego12.

Wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego często związane jest z nie-
obecnością rodziców w wychowaniu, psychiczną nieobecnością matki i oj-
ca13, uczuciem opuszczenia. Jest rekompensatą za samotność, brak uczucia 
ze strony bliskich osób lub brak zrozumienia. Dziewczyna poprzez stosu-
nek płciowy okazuje często wdzięczność za akceptację i zrozumienie. Zły 
kontakt z rodzicami, ich oziębłość są częstą przyczyną postawy dziecka dą-
żącej do rekompensowania sobie braków miłości14.

Współcześnie niektóre rodziny preferują wychowanie nastawione na 
sukces zarówno rodziców, jak i dzieci, ale głównie w aspekcie materialnym. 
Więzi emocjonalne, dobro, prawda ustępują miejsca takim wartościom, 
jak sukces, majątek czy kariera. Pozbawienie dziecka tych fundamental-
nych wartości wypacza jego osobowość15. W konsekwencji młodzież coraz 
częściej nastawiona jest na hedonistyczny styl życia związany z atrakcja-
mi, rozrywką i przyjemnościami. Od życia oczekuje się szczęścia, łatwego 
posiadania i konsumpcji. W takiej koncepcji życia łatwo o nieplanowaną 
ciążę, a jednocześnie może być ona traktowana głównie jako przeszkoda16.

12 Por. M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy, M. i P. Wołochowiczowie, Zanim wybie-
rzesz... Przygotowanie do życia w rodzinie, AND, Warszawa 1993, s. 109.

13 Dobry kontakt z matką w okresie dzieciństwa i dojrzewania wpływa na wrażliwość 
w relacjach międzyludzkich zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Chłopcy posiadający do-
bry kontakt emocjonalny z matką nie posiadają tendencji do agresywności i nie potrzebują 
udowadniać sobie własnej męskości poprzez kontakty seksualne, nie żądają także dowodów 
miłości od dziewcząt. Dziewczęta dzięki dobremu i głębokiemu kontaktowi emocjonalne-
mu z matką nie potrzebują udowadniać swojej kobiecości poprzez zwracanie na siebie uwa-
gi mężczyzn. Na ogół częściej ocenia się pozytywnie relacje emocjonalne dziecka z matką 
niż z ojcem. Duży wpływ na relacje matka-dziecko ma jej uczuciowa więź z mężem. Kiedy 
istnieje między nimi głębszy konflikt, relacje matki z dzieckiem mogą być krzywdzące, gdyż 
matki często szukają wówczas oparcia emocjonalnego w dzieciach. Więź uczuciowa z dziec-
kiem jest naznaczona zaborczością emocjonalną. U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych, 
dz. cyt., s. 51-52.

14 Tamże, s. 48-50.
15 J. biała, Zachwaszczone dzieciństwo, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, 2008  

nr 2, s. 35.
16 Por. U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych, dz. cyt., s. 67.
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Rodzina jest pierwszym środowiskiem, gdzie powinno odbywać się 
wychowanie seksualne17. Powinna wpoić młodemu człowiekowi poczucie 
odpowiedzialności za swoje działania, także w dziedzinie seksualnej18. Wy-
chowanie seksualne w rodzinie i uświadomienie są istotnymi czynnikami 
w procesie kształtowania zdrowej seksualnie jednostki19. Uzupełniają się 
one wzajemnie i powinny pomóc zaakceptować swoją płeć, przyjąć role 
z nią związane, nauczyć wyrażania swojej seksualności w sensie fizycznym 
i psychicznym bez lęku i z odpowiedzialnością za jego skutki20. Wycho-
wanie i uświadamianie seksualne w rodzinie mogłyby zapobiec wielu nie-
chcianym ciążom, a co za tym idzie – komplikacjom życia młodych ludzi 
niedorosłych do pełnienia ról rodzicielskich. Rodzina jednak niezbyt do-
brze wywiązuje się z zadania wychowania seksualnego21.

Dlatego szkoła powinna towarzyszyć rodzicom w wychowaniu i uświa-
damianiu seksualnym dzieci i młodzieży. Jednak ona również nie wypełnia 
tej roli najlepiej. Nauczyciele miewają wątpliwości, czy należy mówić o tych 
rzeczach oraz obawiają się odpowiedzialności przed rodzicami22. W związ-
ku z tym częstym źródłem uświadomienia stają się rówieśnicy, co niesie 
za sobą pewne niebezpieczeństwa związane z zawężaniem seksualności do 
sfery fizycznej, brutalnym i cynicznym jej traktowaniem, zachęcaniem do 
korzystania z pornografii. Może to mieć destrukcyjny wpływ na proces so-
cjalizacji w zakresie przygotowania do ról społecznych23.

17 Por. J. Goleń, Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne, Poligrafia Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 106-127; por. J. Kultys, 
Uświadamianie seksualne dzieci i młodzieży, „Problemy opiekuńczo wychowawcze”, 1992 
nr 2, Gdynia 1992, s. 22.

18 I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, dz. cyt., s. 196.
19 Przez uświadomienie seksualne należy rozumieć dostarczanie niezbędnej wiedzy do 

prawidłowego zachowania seksualnego. Dotyczy ona zarówno biologii człowieka, jak i psy-
chologii, medycyny, socjologii czy prawa. Jednak poza tą wiedzą konieczne jest wychowanie 
seksualne, czyli wpajanie norm etycznych, kształtowanie postaw czy uczenie umiejętności 
wartościowania zachowań i postaw innych ludzi. Wychowanie seksualne jest częścią ogól-
nego wychowania i powinno być ono konsekwentnie realizowane. Por. I. Obuchowska,  
A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, dz. cyt., s. 197-199.

20 U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych, dz. cyt., s. 53.
21Por. J. Goleń, Wychowanie seksualne w rodzinie, dz. cyt., s. 232-252.
22 Por. I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, dz. cyt., s. 203-211.
23 Por. U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych, dz. cyt., s. 62.
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Oddziaływanie wzorców kultury masowej 

Współcześnie kultura masowa wypiera kontakt bezpośredni pomiędzy 
członkami rodziny. Stanowi to duże zagrożenie dla pełnienia funkcji wy-
chowawczej przez rodzinę24. Zwłaszcza tam, gdzie brakuje miłości i niedo-
maga wychowanie, pojawia się pustka, którą młodzi ludzie często próbują 
wypełnić konsumpcją tego, co proponują środki masowego przekazu. Dla 
wielu młodych ludzi media, głównie telewizja i Internet, stały się formą 
ucieczki od rzeczywistości25. Niestety, rodzice nierzadko swoją wychowaw-
czą funkcję przekazują właśnie mediom26.

Media, mają zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Mogą one 
spełnić istotną rolę w edukacji szkolnej, oferują możliwość poznawania 
świata, stwarzając dziecku wyjątkowo silne bodźce rozwojowe. Wykorzy-
stywane w mądry sposób mogą mieć istotny wkład w proces wychowa-
nia rodzinnego. Zapewniają rozrywkę, są źródłem relaksu, ale mogą także 
podważać wartości moralne, które rodzice wpajają swoim dzieciom27. Do 
zagrożeń ze strony mediów zalicza się zanik więzi rodzinnych i ogranicze-
nie możliwości oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców, wielo-
godzinne spędzanie czasu przed telewizorem i płynące stąd konsekwencje 
zdrowotne oraz zaniedbania obowiązków. Oznacza ono także wystawianie 
dzieci i młodzieży na szkodliwe bodźce psychiczne, jak przemoc, erotyka 
czy naiwna filozofia życia28. Rodzina jako naturalna instytucja jest raczej 
w mediach niewidzialna. A jej obraz – jeśli już pojawia się w mediach – nie 
sprzyja, lecz szkodzi przygotowaniu młodzieży do życia rodzinnego29.

24 Por. D. bis, Media w życiu rodziny, w: W służbie dziecku. Rodzina XX wieku wobec 
dobra dziecka, red. J. Wilka SDb, tom II, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2003,  
s. 419.

25 Por. M. Dziewiecki, Młodzi, masmedia i wychowanie, http://www.opoka.org.pl/biblio-
teka/I/ID/mlodzi_massmw.html (dostęp dnia: 25.03.2010).

26 Por. L. Kirwil, Wpływ telewizji na dzieci i młodzież, „Problemy opiekuńczo-wycho-
wawcze”, 6/1995, Warszawa 1995, s. 17.

27 Por. R. Scallon, Media jako narzędzie obrony rodziny, w: Rodzina wiosną dla Europy 
i świata, red. T. Mazan, K. Mazeli, M. Walaszczyk, fundacja „Pomoc Rodzinie”, łomianki 
2008, s. 278-280; por. J. Izdebska, Dziecko i rodzina polska wobec zagrożeń telewizji i innych 
mediów, w: W służbie dziecku. Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, red. J. Wilka SDb, 
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2003, s. 411.

28 Por. M. Dziewiecki, Młodzi, masmedia i wychowanie, dz. cyt.
29 Por. b. Obelenienie, Przygotowanie młodzieży do życia rodzinnego i obraz rodziny 

w mass mediach Litwy, w: Rodzina wiosną dla Europy i świata, red. T. Mazan, K. Mazeli,  
M. Walaszczyk, fundacja „Pomoc Rodzinie”, łomianki 2008, s. 285-287.
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Jednym z zagrożeń medialnych jest pornografia. Stanowi ona obecnie 
jeden z ważnych problemów, związanych z kulturą mediów, którego rodzi-
ce często sobie nie uświadamiają. Dzieci korzystają z pornografii głównie 
poprzez Internet, gdzie istnieje sporo materiałów tego typu. Przedstawiane 
tam treści nie ukazują piękna ludzkiej płciowości30. Jakkolwiek ciało ludz-
kie jest piękne i nie ma nic złego w tym, że ktoś chce je oglądać i podziwiać, 
to jednak w okresie dojrzewania nagość jest czymś podniecającym. Przed-
stawianie nagości w sposób wulgarny, nieestetyczny jest niepokojące31.

Pornografia ukazuje ludzką płciowość w prymitywny, brutalny sposób. 
Sprowadza intymne relacje między ludźmi do poziomu zaspokajania pożą-
dania i dostarczania przyjemności32. Wzbudza zainteresowanie, oddziałuje 
na sferę zmysłów, napełnia wyobraźnię obrazami promującymi styl życia 
oparty na egoistycznej przyjemności, gdzie druga osoba traktowana jest ja-
ko przedmiot, narzędzie przyjemności. Niebezpieczne jest lansowane wraz 
z przekazem pornograficznym przekonanie, że seks jest zabawą bez żad-
nych konsekwencji na płaszczyźnie emocjonalnej, prokreacyjnej czy mo-
ralnej, że jest on relaksem, który każdy może uprawiać33. 

Duży ładunek wrażeń, towarzyszący kontaktom z pornografią wpływa 
negatywnie i w sposób trwały zarówno na podświadomość, jak i na wy-
obraźnię. Pornografia, przedstawiając obrazy, odniesienia czy sytuacje za-
fałszowane, nieistniejące w rzeczywistości, wypacza psychikę dzieci i mło-
dzieży w tak ważnej i delikatnej dziedzinie, jaką jest życie seksualne34. 

Pornografia tworzy błędne pojęcia, opinie i postawy dotyczące miłości, 
małżeństwa i rodziny. Powoduje naruszenie ludzkiej wolności. Poniekąd 
narzuca człowiekowi sposób patrzenia na świat, na innych ludzi, określa 
wartościowanie. Stwarza sztuczny świat, w którym wartością przestaje 
być sam człowiek, a tylko te jego cechy, które mogą wzbudzać pożąda-

30 Niestety, wśród rodziców, mimo dużego postępu technicznego, nadal występuje wyso-
ki poziom cyberanalfabetyzmu, co przyczynia się do tego, że rodzice nie wiedzą, co oglądają 
ich dzieci. Por. M-C Hernandez, narkotyk nowego tysiąclecia, w: Rodzina wiosną dla Europy 
i świata, red. T. Mazan, K. Mazeli, M. Walaszczyk, fundacja „Pomoc Rodzinie”, łomianki 
2008, s. 385-387.

31 Por. A. Jaczewski, Kultura seksualna młodzieży, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 
Warszawa 1979, s. 115.

32 Por. M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy, M. i P. Wołochowiczowie, Zanim wybie-
rzesz, dz. cyt., s. 113.

33 Por. T. Jakubowski, Zagrożenia w dziedzinie płciowości-pornografia, http://www.opo-
ka.org.pl/biblioteka/I/ID/9907V_08.html (dostęp dnia: 02.04.2010).

34 Por. tamże.
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nie35. Oglądanie współżycia seksualnego przyspiesza inicjację seksualną 
młodzieży. Młodzież oglądająca więcej niż inni treści o tematyce seksual-
nej wcześniej rozpoczyna współżycie. Młodzież oglądająca przypadkowe 
kontakty seksualne bez ukazania ich negatywnych konsekwencji, z dużym 
prawdopodobieństwem będzie naśladować oglądane zachowania36.

Wśród środków masowego przekazu szczególne miejsce zajmują czaso-
pisma. Systematyczny kontakt z danym czasopismem może spowodować 
identyfikację z wartościami które preferuje37. Ich oddziaływanie na mło-
dzież jest bardzo silne, głównie ze względu na podatność młodych ludzi 
w okresie kształtowania osobowości na wpływy zewnętrzne38.

Pisma młodzieżowe często proponują tematykę seksu, kariery i pienię-
dzy. Wartości te przedstawiane są jako cele i ideały życia. Przekonuje się 
młodzież, że mogą one przyjść same, bez jakiegokolwiek trudu czy pracy. 
Propaguje się model życia, w którym najważniejsze jest mieć, nawet kosz-
tem drugiego człowieka, zrobić karierę bez wysiłku i do woli cieszyć się 
seksem bez ponoszenia konsekwencji39.

W wielu czasopismach dla młodzieży miłość przedstawiana jest jako 
zaspokojenie fizycznych pragnień. Nie mówi się o jej aspekcie duchowym, 
pomija się fakt, że powinna być ona wolnym aktem woli40. Za najważniejszą 
uznaje się przyjemność czerpaną ze współżycia. Z tego powodu nastolatek 
może przyswoić sobie przekonanie, ze seksualność dotyczy tylko wymiaru 
fizycznego, a seks stanowi nadrzędny cel życiowy. Jednak w późniejszym, 
życiu okazuje się, że ważniejsze są inne wartości, takie jak rodzina, zdrowie 
czy praca41.

35 Por. T. Jakubowski, Zagrożenia w dziedzinie płciowości-pornografia, dz. cyt. 
36 Por. b. Obelenienie, Przygotowanie młodzieży do życia rodzinnego, dz. cyt., s. 285; Im 

wcześniej dochodzi u dzieci do kontaktu z tematyką pornograficzną, tym większe jest ryzy-
ko wystąpienia uzależnienia. Dzieci przede wszystkim stają się jego ofiarami w wieku, gdy 
ich ciekawość seksualna jest naturalna. Ofiary uzależnienia od pornografii mają tendencję 
odtwarzania w swoich zachowaniach tego, co widziały. Uzależnienie to nie prowadzi do szu-
kania intymności, ale intensywności oraz przedwczesnej aktywności seksualnej. Por. M-C. 
Hernandez, Narkotyk nowego tysiąclecia, dz. cyt., s. 385-387; por. P. Carnes, Od nałogu do 
miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i znaleźć prawdziwe uczucie, Media Rodzina, 
Poznań 2001, s. 89.

37 Por. U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych, dz. cyt., s. 59.
38 Por. J. Orlik, Prasa młodzieżowa na rynku polskim, http://www.wychowawca.pl/mie-

siecznik/6_114/09.htm (dostęp dnia: 25.03.2010).
39 Por. tamże.
40 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, red. T. Stycznia, J. Gałkowskiego, A. Ro-

dzińskiego i in., TN KUL, Lublin 1986, s. 84-91.
41 Por. U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych, dz. cyt., s. 61-62.
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Warto także zauważyć, że niemała część młodzieżowych czasopism 
przeraża niskim poziomem intelektualnym i relatywizmem moralnym ich 
treści42. Należy pamiętać, że media nie tyle są odzwierciedleniem społe-
czeństwa, co je kształtują. Nie tyle dostarczają umysłom informacji, co je 
modelują43.

Zmiany wzorców społecznych

Człowiek jest istotą społeczną i nie mógłby rozwinąć cech specyficznie 
ludzkich poza środowiskiem społecznym. Jest on taki jak społeczeństwo, 
które go wychowało. W procesie socjalizacji wskutek wzorów i stereoty-
pów społecznych przyswaja sobie system wartości i model życia panujące 
w danym społeczeństwie. Rodzina pośredniczy między jednostką a społe-
czeństwem w zakresie przekazywania, odbioru i akceptacji treści kulturo-
wych wartości, norm i wzorów zachowań. Wychowanie w rodzinie w sferze 
moralnej ma pierwszorzędne znaczenie44.

Współczesne przemiany we wszystkich niemal dziedzinach ludzkiego 
życia niosą z sobą także fundamentalne przewartościowania. Nowe ten-
dencje określane są mianem postmodernizmu albo ponowoczesności. Jest 
to całościowy stan współczesnej kultury i cywilizacji, który uwzględnia co-
dzienne zachowania ludzi, dominujące wzory myślenia i postępowania, jak 
również sztukę, politykę, a częściowo nawet religię i naukę45.

W ponowoczesnych społeczeństwach przekazywanie wartości i norm 
moralnych z pokolenia na pokolenie zostało zachwiane. Wpływ rodziców 
jest coraz bardziej ograniczony przez konkurencyjne czynniki zewnętrzne. 
Młodzież cieszy się z rosnącej autonomii i wolności, a autorytet rodziców 
uznaje w ograniczonym zakresie. Nie posiada także poczucia zobowiązania 
do korzystania z dawnych wzorów, które uważa często za przestarzałe46.

42 Por. J. Orlik, Prasa młodzieżowa na rynku polskim, dz. cyt.
43 Por. R. Scallon, Media jako narzędzie obrony rodziny, dz. cyt., s. 279.
44 Por. J. Mariański, Przekaz wartości moralnych w rodzinie, w: Rodzina w zmieniającym 

się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 187-188.
45 Por. M. Dziewiecki, Ponowoczesność i wychowanie, http://www.radom.opoka.org.pl/

dol3.php?menu=artykuly&dok=1042066109 (dostęp dnia: 14.05.2010).
46 Por. J. Mariański, Przekaz wartości moralnych w rodzinie, dz. cyt., s. 189.
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Obecnie modyfikacjom ulega wewnątrzrodzinny świat wartości. Status 
i sukces materialny zyskują na znaczeniu. Coraz bardziej ceni się wykształ-
cenie, stwarzające perspektywy satysfakcjonujących dochodów i zapew-
niające prestiż społeczny. Zagwarantowanie statusu materialnego rodziny 
przerasta inne rodzaje aktywności rodzinnej. W jednych przypadkach są to 
starania, które mają na celu zapewnienie socjalnego minimum, w innych 
nadrzędnym celem jest zapewnienie rodzinie luksusu. Wszystko to dzie-
je się często kosztem pełnienia istotnych funkcji rodziny47. Wielu rodzi-
ców rozpieszcza lub demoralizuje dzieci i młodzież, nie udziela młodym 
wychowawczego wsparcia. Wierzy w mity o spontanicznej samorealizacji, 
o wychowaniu bez stresów. W konsekwencji prowadzi to do zawężenia 
i zniekształcenia pragnień młodzieży. Skutkuje to zniekształceniem pojęcia 
wolności i różnymi uzależnieniami48. 

Indywidualizm wyklucza szereg wartości, także podstawowe wartości 
jednostki, jak prawo do narodzenia i życia, do wolności, do wrażliwości 
moralnej i religijnej. Człowiek tworzy świat, w którym wszystko jest pry-
watne, oparte jedynie na odczuciach, na egoistycznym szukaniu osobistej 
wygody i doraźnej przyjemności49. 

Współczesnego człowieka charakteryzuje skrajny liberalizm, czyli po-
stawa polegająca na kierowaniu się negatywnie rozumianą wolnością, po-
zbawioną norm, zasad czy zobowiązań. W konsekwencji taka „wolność” 
staje się anarchiczna, bezmyślna, destrukcyjna. Prowadzi do krzywd i kon-
fliktów w życiu osobistym oraz do chaosu i dezorganizacji w życiu spo-
łecznym. Polega na uleganiu popędom i instynktom; na czynieniu tego, co 
łatwiejsze, a nie tego, co wartościowe. Jednocześnie jest to „wolność” od 
logicznego myślenia, odpowiedzialności i zdrowego rozsądku, od autoryte-
tów i instytucji, od miłości i prawdy50.

Inną charakterystyczną cechą obecnych czasów jest hedonizm, czyli 
postawa życiowa polegająca na traktowaniu przyjemności jako jedynego 

47 Por. Z. Tyszka, Relacja „rodzina-społeczeństwo globalne” w okresie transformacji, 
w: Rodzina współczesna, red. M. Ziemskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2001, s. 29.

48 Por. M. Dziewiecki, Portret współczesnego gimnazjalisty: analiza psychospołeczna 
i wychowawcza, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/portret_gimn.html (dostęp dnia: 
15.05.2010).

49 Por. M. Dziewiecki, Ponowoczesność, media, dz. cyt.
50 Por. tamże.
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kryterium postępowania51. Hedonista myli przyjemność ze szczęściem. 
W konsekwencji szuka przyjemności osiągniętej łatwo, bez wysiłku i zobo-
wiązań. Ulegając hedonizmowi, człowiek staje się niewolnikiem doraźnej 
przyjemności i traci zdolność myślenia o konsekwencjach swego postępo-
wania dla samego siebie oraz dla innych. Szuka rozrywki dosłownie za każ-
dą cenę, także za cenę sumienia, moralności, wierności, rodziny, a nawet 
zdrowia i życia. Współczesny hedonista często zadawala się iluzją miłych 
doznań, np. sięgając po narkotyk, decydując się na łatwy seks. Człowiek 
taki nie zdaje sobie sprawy z tego, iż stając się niewolnikiem doraźnej przy-
jemności, czyni to, co w rzeczywistości oddala go od trwałego szczęścia52.

Jednym z istotnych przejawów postępu technicznego i dobrobytu ma-
terialnego współczesnych społeczeństw jest błyskawiczny rozwój narzędzi 
komunikacji. Komunikacja i informacja wkracza we wszystkie wymiary 
ludzkiego życia. Staje się wartością samą w sobie i czasem odwodzi od rze-
czywistości, tworząc wirtualny świat. Nierzadko odciąga też od wartości, 
promując świat pustki aksjologicznej i moralnej53. W przekazie tym nie obo-
wiązuje taka sama wolność słowa dla informacji o dobru, szlachetności czy 
ideałach, jak dla informacji o przemocy, przestępczości czy rozwiązłości54.

Nowe układy rodzinne, zmienione warunki życiowe tworzą odmien-
ne sytuacje wychowawcze, które stanowią wypadkową spełniania funkcji 
w rodzinie. Współcześnie pojawia się nowy typ rodzin niepełnych, to zna-
czy rodziny z czasową nieobecnością rodzica lub rodziców z powodu wy-
jazdów zarobkowych. Nieobecność taka skutkuje poczuciem osamotnie-
nia, brakiem bezpieczeństwa, rozluźnieniem więzi z małżonkiem i dziećmi. 
Niejednokrotnie dłuższa nieobecność prowadzi do rozpadu małżeństwa, 
co pociąga za sobą dalsze, negatywne skutki w postaci zaniedbań dzieci. 
brak uczuć i zainteresowania ze strony rodziców sprawia, że młodzież szu-
ka tego u innych55.

51 Por. J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1980, s. 270.

52 Por. M. Dziewiecki, Ponowoczesność, media, dz. cyt.
53 M. Dziewiecki uważa, że informacje, które docierają do człowieka, modelują jego spo-

sób myślenia, decydowania i działania. Coraz częściej to nie człowiek otwiera się na świat, 
ale to raczej świat wdziera się do człowieka. Por. tamże.

54 Por. tamże.
55 Por. T. Kukołowicz, Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie 

transformacji ustrojowej, w: Rodzina współczesna, red. M. Ziemskiej, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 58-65.
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Autorytety stanowią swego rodzaju drogowskaz. bez nich niemożliwy 
byłby rozwój społeczny, jak również przekaz podstawowych wartości. Na 
łamach pism młodzieżowych pojawiają się pseudowzorce osobowe. Nie-
które czasopisma celowo pomijają bądź lekceważą autorytety prawdziwe, 
a kreują pozorne56. Niedoceniany jest autorytet rodziców. Ci ukazywani są 
jako żyjący obok, przeważnie pogrążeni w swoim świecie nieprzystającym 
do świata młodych57.

Wzorcem godnym naśladowania staje się ktoś, kto jest „na topie” za-
równo w sposobie ubierania się, jak i stylu życia. Często są to przeżywają-
ce apogeum popularności, gwiazdy muzyki, filmu i wybiegu dla modelek. 
Młodzieżowi idole usiłują być ekstrawaganccy, niezwykli, niecodzienni, 
szokujący58. bohaterowie kultury masowej podziwiani są raczej za suk-
ces niż zalety charakteru. Natomiast młody człowiek potrzebuje ukazania 
prawdziwych autorytetów, które pomogą mu odnaleźć wartości porządku-
jące jego osobisty świat59.

Konsekwencje zdrowotne rodzicielstwa młodocianych

Kobieta pod względem fizycznym zdolna jest do macierzyństwa od 
około 15. do około 45. roku życia. Jednakże przed 18. i po 35. roku życia 
zagrożenia biologiczne dla prawidłowego przebiegu procesu prokreacji są 
większe niż pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. U mężczyzn takie granice nie 
są dokładniej określone60.

56 Por. P.T. Nowakowski, Gwiazdy, idole, autorytety, http://www.wychowawca.pl/mie-
siecznik/09_141/03.htm (dostęp dnia: 14.05.2010).

57 Zjawisko to objawia się w narastającej agresji względem otoczenia, ciągłym buntem 
czy też wykorzystywaniem innych do własnych celów. Uleganie presji własnych dzieci, wielu 
rodziców uważa za dobry sposób na zdobycie ich szacunku i miłości. Nie wprowadzają do 
wychowania elementów odpowiedzialności i dyscypliny. Próbują w ten sposób zrekompen-
sować im brak zaradności i niedostatki własnego dzieciństwa. Pewną formą uległości wo-
bec dzieci jest wyposażanie ich w najnowszy sprzęt elektroniczny czy zakładanie osobistych 
kont bankowych. Jest to przyczyną wielu patologicznych zjawisk. W najgorszej sytuacji znaj-
dują się rodzice, którzy nie posiadają wiedzy pedagogicznej i przekonani o słuszności swego 
postępowania przedkładają konsumpcję nad wartości rodzinne. Por. J. biała, Zachwaszczone 
dzieciństwo, dz. cyt., s. 36.

58 Por. P.T. Nowakowski, Gwiazdy, idole, autorytety, dz. cyt.
59 Por. tamże.
60 Por. b. Chazan, Medycznie chronione macierzyństwo, dz. cyt., s. 163.
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Odpowiednie przygotowanie zarówno kobiety, jak i mężczyzny do ro-
dzicielstwa, opieka zarówno przed zapłodnieniem, jak i w trakcie ciąży, 
zwiększa szanse na pozytywny przebieg prokreacji pod względem fizjolo-
gicznym, a także emocjonalnym. Celem takiego przygotowania jest pozna-
nie i zrozumienie fizjologicznych zmian, jakie zachodzą podczas miesiącz-
ki, umiejętność rozpoznawania okresów płodności i niepłodności, inter-
pretacji objawów ciąży, prawidłowego przebiegu ciąży, porodu oraz połogu. 
Niestety, młodym dziewczynom często brakuje takiego przygotowania, co 
pociąga za sobą negatywne skutki61.

Dającym się we znaki skutkiem swobody seksualnej są choroby przeno-
szone drogą płciową. Do najczęściej występujących można zaliczyć AIDS, 
kiłę, rzeżączkę, opryszczkę czy świerzb. Główną ich przyczyną jest rozwią-
złość seksualna. Zakażeniom tym sprzyja wczesne rozpoczynanie współ-
życia, a w konsekwencji mała selektywność partnerów i ich częste zmia-
ny62. Pozornie wydaje się, że nastolatki dobrze wiedzą, że podczas stosunku 
płciowego można zarazić się różnymi chorobami. Jednakże młodzi ludzie 
często ryzykują, gdyż są przekonani, że zarażenie może się zdarzyć komuś 
innemu, ale nie im63. 

Wskazuje się na niebezpieczeństwa wolnego seksu dla organizmu mło-
dej kobiety. U dziewcząt poniżej 18 roku życia stwierdzono częste występo-
wanie patologii ginekologicznych, jak zapalenia macicy, jajników, nadżer-
ki szyjki macicy, a także ogniska raka przedinwazyjnego macicy. Rak ten 
ograniczony do samego nabłonka, może trwać długie lata, lecz w każdej 
chwili może przejść w złośliwą postać, dlatego macicę taką należy usuwać 
częściowo lub całkowicie. Nowi, przygodni partnerzy mogą zarazić kobietę 
nowymi bakteriami i wirusami, co może pociągnąć za sobą bardzo poważ-
ne konsekwencje64.

Niebezpieczne jest także spożywanie alkoholu przez młode kobiety. 
Zdarza się, że sięgają po niego podczas ciąży, zwłaszcza w jej najwcześniej-
szym etapie, gdy jeszcze o niej nie wiedzą. Często nie zdają sobie sprawy,  

61 Por. tamże, s. 163.
62 Por. W.b. Skrzydlewski, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, Wydaw-

nictwo WAM, Kraków, s. 43-44.
63 Por. R. Krzyszkowska, Macierzyński falstart, http://prasa.wiara.pl/doc/456590.Macie-

rzynski-falstart (dostęp dnia: 27.04.2010).
64 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Ciąża radość czy nieszczęście?, Wydawnictwo Mi-

chalineum, Warszawa 1997, s. 87-88.
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że rujnują życie swemu dziecku. Jeszcze przed narodzeniem następują nie-
odwracalne uszkodzenia mózgu dziecka. Już po niecałej godzinie od spoży-
cia alkoholu jego stężenie we krwi płodu jest takie samo, jak w organizmie 
matki. Dla dziewczyny jest to tylko stan nietrzeźwości, ale dla jej dziecka 
są to chwile decydujące o przyszłych losach. Nawet najmniejsza ilość alko-
holu działa destrukcyjnie na komórki mózgowe płodu. Szczególnie łatwo 
dochodzi do ich uszkodzeń w ciągu pierwszych 3-6 tygodni ciąży, podczas 
gdy kobieta nie jest jeszcze świadoma obecności dziecka. Nieodwracalne 
zmiany następują także wtedy, gdy po tym okresie matka w trakcie ciąży ni-
gdy już nie sięgnie po alkohol. Im więcej pije matka, tym cięższe są uszko-
dzenia potomstwa. W najgorszej sytuacji są dzieci, których matki podczas 
ciąży piją alkohol nałogowo65.

Pełnoobjawowy fAS, czyli alkoholowy zespół płodowy można rozpo-
znać po widocznych deformacjach twarzy dziecka, jak małe, szeroko roz-
stawione oczy, opadające powieki, krótki, zadarty i spłaszczony u nasady 
nos, cofnięty podbródek czy wydatne czoło. Źle ukształtowane są także na-
rządy wewnętrzne, występują zaburzenia rozwojowe serca, nerek, stawów 
oraz przewodu pokarmowego. Mózg dzieci z fAS-em jest zwykle mniej-
szy niż u zdrowych rówieśników. Do innych charakterystycznych objawów 
zalicza się kłopoty z abstrakcyjnym myśleniem, trudność zapamiętywania 
nawet prostych informacji, trudności w skupieniu. Dzieci z płodowym syn-
dromem alkoholowym w codziennym życiu potrzebują ciągłej asekuracji. 
Często padają one ofiarami wykorzystania seksualnego i przemocy66.

Nie sposób pominąć podobnego działania narkotyków, które w obec-
nych czasach są częstą używką młodzieży. Oprócz szkodliwego działania 
samych substancji uzależniających u narkomanów, mamy do czynienia ze 
zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby, infek-
cji wirusem HIV czy infekcjami bakteryjnymi i grzybiczymi. Te natomiast 
mogą ulec transmisji wertykalnej, czyli przeniesieniu z matki na płód67.

Narkotyki działają obkurczająco na naczynia krwionośne, w tym także 
na naczynia pępowinowe. Powoduje to zmniejszenie przepływu krwi przez 

65 Por. R. Krzyszkowska, Procenty w łonie matki, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/
IC/syndrom_fas.html (dostęp dnia: 05.04.2010).

66 Por. tamże.
67 Por. W. Kłosiński, Substancje oraz środki spożywcze szkodliwe w okresie ciąży, cz. I, 

http://www.ciazowy.pl/artykul,substancje-oraz-srodki-spozywcze-szkodliwe-w-okresie-
ciazy-cz-i,18,1.html (dostęp dnia: 15.04.2010).
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macicę i płód, a w efekcie przedwczesne odklejenia łożyska, zahamowania 
wzrostu wewnątrzmacicznego, a nawet obumarcia płodu. Narkotyki prze-
nikające przez łożysko mogą powodować powstawanie wad wrodzonych. 
U wielu noworodków tuż po porodzie można zauważyć objawy odstawie-
nia, czyli tzw. głód narkotykowy. Jest on spowodowany tym, że matka za-
żywając narkotyki w czasie ciąży, nieświadomie spowodowała uzależnienie 
swojego nienarodzonego jeszcze dziecka. Dzieci te wymagają detoksykacji 
już w pierwszych dniach życia68.

Czas trwania ciąży u młodocianych pacjentek zazwyczaj nie różni się od 
okresu ciąży u kobiet dorosłych, częściej można jednak zaobserwować wy-
stępowanie porodów przedwczesnych. Zjawisko porodu przedwczesnego 
rozumie się jako zakończenie ciąży w czasie od 23 do 37 tygodnia jej trwa-
nia69. Przyczyn przedwczesnych porodów lekarze najczęściej dopatrują się 
w złym stanie zdrowia kobiety oraz w historii jej wcześniejszych porodów, 
jeżeli takie miały już miejsce. Dużą rolę odgrywa życie w stresie, którego 
młode matki bardzo często doświadczają70. Ciężarne dziewczęta są z reguły 
osobami samotnymi, najczęściej niezamężnymi, uczącymi się lub nieposia-
dającymi zawodu. Ich partnerzy są często również bardzo młodzi, niedoj-
rzali psychicznie i społecznie, dlatego nie są w stanie lub nie chcą podjąć się 
utrzymania matki i dziecka. Matki te często nie mogą też liczyć na pomoc 
i wsparcie ich rodziców71.

Do przedwczesnych porodów przyczyniać może się skażenie środowi-
ska, praca fizyczna lub złe warunki socjalne72, a także infekcje dróg mo-
czowych i nadciśnienie indukowane ciążą73. Jeżeli kobieta w ciąży narażo-
na jest na któryś z tych czynników, to prawdopodobieństwo wystąpienia 
porodu przedwczesnego rośnie74. Młode dziewczęta często nie zauważają 

68 Por. tamże.
69 Por. b. frankowicz-Gasiul, A. Michalik, A. Czerwińska, M. Zydorek, J. Olszewska,  

J. Olszewski, Ciąża młodocianych – problem medyczny i społeczny, http://www.ujk.edu.pl/
studiamedyczne/doc/SM_tom_11/Ciaza%20mlodocianych.pdf (dostęp dnia: 12.04.2010).

70 Por. S. Wojtas, Dziecko przed czasem – przyczyny porodów przedwczesnych, http://www.
ciazowy.pl/artykul,dziecko-przed-czasem-przyczyny-porodow-przedwczesnych,1084,1.
html (dostęp dnia: 15.04.2010).

71 Por. b. frankowicz-Gasiul, A. Michalik, A. Czerwińska, M. Zydorek, J. Olszewska,  
J. Olszewski, Ciąża młodocianych, dz. cyt.

72 Por. S. Wojtas, Dziecko przed czasem, dz. cyt.
73 Por. b. frankowicz-Gasiul, A. Michalik, A. Czerwińska, M. Zydorek, J. Olszewska,  

J. Olszewski, Ciąża młodocianych, dz. cyt.
74 Por. S. Wojtas, Dziecko przed czasem, dz. cyt.
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albo ignorują objawy zagrażającego porodu przedwczesnego. Do szpitala 
zgłaszają się niestety zbyt późno75.

brak przygotowania młodego organizmu do pełnienia funkcji rozrod-
czych, jego niedojrzałość, złe nawyki żywieniowe i nieprzestrzeganie zale-
ceń medycznych czynią ciążę młodocianych ciążą wysokiego ryzyka. Okres 
rozwojowy, w którym rodzą młode dziewczęta jest czasem ich wzrastania 
i dojrzewania. Wczesne macierzyństwo nie daje szansy młodemu organi-
zmowi na rozwiązywanie zadań charakterystycznych dla okresu dojrzewa-
nia, a równocześnie zmusza go do podjęcia nowych zadań76.

Do częstych powikłań okresu ciąży zalicza się gestozę, znaną jako zatru-
cie ciążowe. Gestoza, występuje w drugiej połowie ciąży, głównie u kobiet 
będących w pierwszej ciąży (pierwiastek). Jest to zespół objawów chorobo-
wych wyrażający się nadciśnieniem tętniczym, białkomoczem i obrzękami. 
Stanowi on realne zagrożenie życia matki i dziecka77.

U młodych matek częstym problemem jest opóźnienie rozwoju we-
wnątrzmacicznego płodu, czyli porody dzieci z hipotrofią78. Hipotrofia pło-
du w głównej mierze spowodowana jest niedojrzałością organizmu młodej, 
ciężarnej dziewczyny i niedoborami żywieniowymi. Młody organizm matki 
sam potrzebuje zwiększonej ilości substratów odżywczych, a w przypadku 
ciąży większość z nich odbierana jest przez rozwijające się dziecko. Niedo-
bory żywieniowe wynikają także z braku wiedzy na temat prawidłowego 
odżywiania i ze złych nawyków żywieniowych79.

75 Rozpoznanie nadciśnienia indukowanego przez ciążę (PIH) polega na stwierdzeniu 
ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mm Hg w drugiej połowie ciąży. Mogą mu towarzyszyć 
białkomocz i obrzęki. Pomiar ciśnienia krwi należy wykonywać przed 20 tygodniem ciąży. 
Daje to porównanie, które jest niezbędne do stwierdzenia nadciśnienia w czasie dalszego 
przebiegu ciąży. U młodych dziewcząt rozpoznanie nadciśnienia indukowanego ciążą jest 
niełatwe, ponieważ często występuje brak tego porównania, gdyż ponad połowa dziewcząt 
nie zauważa braku miesiączki czy wzrostu obwodu brzucha, a do poradni zgłaszają się po II 
trymestrze ciąży albo tuż przed porodem. Por. b. frankowicz-Gasiul, A. Michalik, A. Czer-
wińska, M. Zydorek, J. Olszewska, J. Olszewski, Ciąża młodocianych, dz. cyt.

76 Por. tamże.
77 Młodociana ciężarna jest zwykle pierwiastką, czyli kobietą będącą w pierwszej ciąży, 

dlatego mogą u niej wystąpić tego typu powikłania. Zatrucie ciążowe przebiega w dwóch 
etapach: stanie przedrzucawkowym, który oznacza rozwój nadciśnienia tętniczego z białko-
moczem, obrzękami lub tylko ostatnimi dwoma objawami oraz rzucawką, czyli zespołem 
objawów stanu przedrzucawkowego połączonym z napadami drgawek. Por. M. Sidor, Gesto-
za, http://podsercem.webpark.pl/ciaza/gestoza.html (dostęp dnia: 15.04.2010).

78 Por. Z. Izdebski, Zagrożenia okresu dorastania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 186-187.

79 Por. tamże, s. 187.
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W okresie ciąży nieletnich kobiet mogą pojawić się także inne choroby. 
W krajach wysoko cywilizowanych ok. 8–10% kobiet będących w ciąży cho-
ruje na niedokrwistość. Odsetek ten w znacznym stopniu ulega wzrostowi 
u kobiet nieletnich80. Najczęstszą przyczyną niedokrwistości w czasie ciąży 
jest niedobór żelaza. Zwykle towarzyszy temu także niedobór kwasu folio-
wego oraz obniżone stężenie witaminy b1281. Najczęstszym powodem nie-
doboru żelaza jest nieprawidłowa dieta. Typowym przykładem takiej diety 
jest dieta wegetariańska. W mięsie bowiem występuje duża ilość najlepiej 
wchłanianego żelaza. Dieta bezmięsna przyczynia się jednocześnie do nie-
doborów witaminy b12. Do obniżania stężenia żelaza może dochodzić tak-
że z powodu utrudnionego wchłaniania lub niekontrolowanej jego utraty82. 
Niezależnie od przyczyny, niedokrwistość występująca w czasie ciąży sta-
nowi poważny problem zarówno dla kobiety oraz rozwijającego się płodu 
i noworodka. Może powodować wiele patologii położniczych oraz odbijać 
się niekorzystnie na stanie dziecka, nawet przez długi czas po porodzie83.

U młodych ciężarnych częściej obserwuje się operacje położnicze, czyli 
cięcie cesarskie jako rozwiązanie porodu. Mają one na celu zakończenie 
ciąży albo porodu, kiedy dalsze oczekiwanie związane z jej naturalnym za-
kończeniem stwarza zagrożenie dla płodu i matki. Głównym wskazaniem 
do cięcia cesarskiego u nieletnich kobiet jest niewspółmierność porodowa, 
czyli dysproporcja między główka dziecka a miednicą matki84.

Termin zgłaszania się młodocianych ciężarnych do poradni i dokony-
wania kontroli prenatalnych zależy przede wszystkim od ich wieku. Mimo 
czynnego poradnictwa dla nieletnich ciężarnych, bardzo rzadko odbywają 
one takie wizyty lub w ogóle się na nie zgłaszają. Zazwyczaj ich pierwsza wi-
zyta ma miejsce znacznie później niż w przypadku kobiet dojrzałych, tj. ok. 
16–21 tygodnia ciąży. Średnia liczba wizyt kontrolnych jest również mniej-
sza i wynosi 3–6 w czasie ciąży. Opieka nad młodocianą często bywa nie-
dostateczna również z powodu niewykonywania przez nią podstawowych  
bądź dodatkowych badań laboratoryjnych, co wpływa na przebieg ciąży85.

80 Por. b. frankowicz-Gasiul, A. Michalik, A. Czerwińska, M. Zydorek, J. Olszewska,  
J. Olszewski, Ciąża młodocianych, dz. cyt.

81 Por. Niedokrwistość w czasie ciąży, http://www.folik.pl/serwis.php?s=1562&pok= 
39278 (dostęp dnia: 15.04.2010).

82 Por. tamże.
83 Por. tamże.
84 Por. b. frankowicz-Gasiul, A. Michalik, A. Czerwińska, M. Zydorek, J. Olszewska,  

J. Olszewski, Ciąża młodocianych, dz. cyt.
85 Por. tamże.
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Należy wspomnieć także o powikłaniach związanych z zabiegami abor-
cji, na które młode ciężarne bardzo często się decydują, a które nie są bez-
inwazyjne. Przy sztucznych poronieniach ryzyko powikłań cielesnych, 
zwłaszcza miejscowych w obrębie narządów rodnych kobiety jest duże i to 
zarówno w trakcie trwania zabiegu, jak i później. Do głównych niebezpie-
czeństw należy zaliczyć przebicie macicy z uszkodzeniem sąsiednich na-
rządów, głównie jelit, zator powietrzny mogący spowodować nagłą śmierć 
przy zabiegu, krwotok, zakażenie i inne powikłania. Lekkie zapalenia i za-
każenia jajowodów, występujące bardzo często, kończą się równie często 
bezpłodnością na skutek zrośnięcia się jajowodów. Około 70% przypadków 
kobiecej niepłodności ma swoją przyczynę w przerwaniu ciąży. Do póź-
niejszych następstw sztucznych poronień zalicza się zwiększoną możliwość 
wystąpienia ciąż pozamacicznych oraz poronień samoistnych. Umieral-
ność płodów w ciążach następujących po takich zabiegach jest kilkakrotnie 
większa niż u kobiet, które ich nie przechodziły. Częściej rodzą się także 
dzieci z różnymi wadami86.

Skutki emocjonalne rodzicielstwa nieletnich 

Rozpoczęcie współżycia płciowego we wczesnym wieku nie pozostaje 
bez wpływu na rozwój fizyczny i psychiczny, jak też na cały proces dojrze-
wania psychoseksualnego. Wywiera ono hamujący wpływ na rozwój inte-
lektualny i psychiczny. Seksualność i uczuciowość w młodym wieku nie są 
jeszcze odpowiednio zintegrowane, zwłaszcza u chłopców, u których proces 
dojrzewania organizmu jest dłuższy i kończy się później niż u dziewcząt87.

Wczesne rozpoczęcie współżycia utrwala egocentryczny sposób przeży-
wania swojej seksualności, a co za tym idzie – koncentrację na poszukiwa-
niu doznań seksualnych i przyjemności. Powoduje to opóźnienie dojrze-
wania psychicznego, samodzielności myślenia oraz utrudnia rozwinięcie 
poczucia odpowiedzialności i dojrzałej uczuciowości88.

Współcześnie uczucia i postawy psychiczne wobec zjawiającej się ciąży 
bywają bardzo zróżnicowane89. Można zaobserwować szeroką gamę uczuć, 

86 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Ciąża radość czy nieszczęście, dz. cyt., s. 135-136.
87 Por. M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy, M. i P. Wołochowiczowie, Zanim wybie-

rzesz…, dz. cyt., s. 128.
88 Por. tamże, s. 128.
89 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Ciąża radość czy nieszczęście, dz. cyt., s. 8.
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od radości i szczęścia poprzez niepokój, lęk aż do rozpaczy, poczucia nie-
szczęścia i tragedii90. Nie dla wszystkich kobiet ciąża jest faktem uprag- 
nionym. Świadomość bycia w ciąży nie zawsze wiąże się z radością i tę-
sknotą. Zdarzają się przypadki, że młoda dziewczyna pragnie pozbyć 
się jeszcze nienarodzonego dziecka, gdyż ciąża staje się dla niej życiową  
komplikacją91.

Kobieta, która nie pragnie dziecka, zwykle źle znosi okres ciąży. Liczne 
dolegliwości, zmiana sylwetki wprawiają ją w stan rozdrażnienia, nastawiają 
niechętnie do mającego urodzić się dziecka. Czasami niechęć ta trwa jeszcze 
przez kilka miesięcy, a nawet kilka lat po porodzie92. bywa i tak, że matka 
wbrew sobie godzi się z faktem macierzyństwa i traktuje je jako pewną for-
mę męczeństwa. Kobieta decydująca się na macierzyństwo niejako wbrew 
sobie albo daje to dziecku odczuć, albo czuje się winna wobec niego93.

Ciąża młodej dziewczyny, będąca nieoczekiwanym zdarzeniem pociąga 
za sobą konsekwencje, które zaburzają jej dotychczasowe funkcjonowanie 
i stają się ograniczeniami, z którymi młoda dziewczyna musi dać sobie ra-
dę94. Ciąża młodocianej jest zwykle ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla 
niej, ale także dla jej najbliższych. Od chwili, kiedy dowiaduje się o niej, 
rozpoczyna się cykl zmian i decyzji mających daleko idący wpływ na jej 
dalsze życie. Zazwyczaj stopień odczuwalności tych zmian zależy od po-
mocy i wsparcia najbliższego otoczenia, czyli rodziny. Przyszłym matkom 
w początkowym okresie ciąży najbardziej potrzebna jest pomoc i wsparcie 
psychiczne rodziny i krewnych. Najczęstszymi uczuciami, jakie towarzyszą 
młodej dziewczynie w momencie, kiedy dowiaduje się o ciąży, jest strach 
o przyszłość, przerażenie, lęk przed opinią i reakcją rodziców. Istotną ro-
lę odgrywa sposób reakcji zarówno samej nastolatki, jak i jej najbliższych 
na wiadomość o ciąży. Rodzice często reagują na tę wiadomość gniewem 
i złością, jednak w większości przypadków uczucia te charakterystyczne są 
tylko dla początkowego okresu ciąży95.

90 Por. tamże, s. 5.
91 Por. A. Jaczewski, Kultura seksualna młodzieży, dz. cyt., s. 71.
92 Por. H. Izdebska, Przygotowanie do życia w rodzinie, Wydawnictwo Wiedza Powszech-

na, Warszawa 1972, s. 79.
93 Por. tamże, s. 81.
94 Por. A. Więcławska, Rodzina nieletniej, samotnej matki jako przykład rodziny w kry-

zysie, „Paedagogia Christiana” 1(11) 2003, s. 211.
95 Por. A. Malec, O sytuacji młodocianych matek, „Problemy opiekuńczo-wychowaw-

cze”, 2004 nr 2, s. 36.
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Nie zawsze młoda dziewczyna wiąże się z ojcem dziecka. Już sam fakt 
pojawienia się przypadkowej ciąży jest dla niej stresującą sytuacją, a świa-
domość, że w pokonywaniu trudności można liczyć przede wszystkim 
na siebie, wzmaga stres. Konsekwencje dotyczące sfery emocjonalnej są 
skutkiem wyłącznego obciążenia młodej matki odpowiedzialnością za los, 
szczęście, a przede wszystkim za wychowanie dziecka. Towarzyszy jej też 
poczucie krzywdy będące rezultatem nieudanego związku z ojcem dziecka. 
Samotna kobieta staje się wówczas bardziej podatna na załamania psychicz-
ne i depresje. Stany uczuciowe samotnej matki wpływają niekorzystnie na 
jej kontakty społeczne. Unikają one często kontaktów z dawnymi znajomy-
mi w obawie niezrozumienia, litości i współczucia z ich strony96.

Kiedy jednak dziewczyna decyduje się związać z ojcem dziecka, ciąża 
i poród staje się bardzo często trudną sytuacją nie tylko dla niej, ale tak-
że dla jej partnera, często kilkunastoletniego chłopca, niezdającego sobie 
sprawy z konsekwencji tej sytuacji. Nie można zapomnieć także o rodzi-
cach młodocianych rodziców, gdyż dla nich również sytuacja ta jest trudna. 
Jednak przede wszystkim jest to krzywda dla dziecka, które rodzi się z tego 
związku. Dziecko takie znajduje się niemalże w łonie dziecka, nieprzygoto-
wanego do pełnienia roli matki. Każdy taki poród wiąże się z wieloma pro-
blemami i nierzadko prowadzi do pozostawiania dzieci w domach dziecka 
czy adopcji dokonywanych przez matki młodych ciężarnych97.

bywa i tak, że młoda dziewczyna nie jest w stanie albo nie chce wycho-
wywać dziecka. Decyduje się wtedy często na oddanie dziecka do adopcji. 
Przyczyną oddania dziecka do adopcji mogą być względy finansowe, na-
mowy partnera czy najbliższej rodziny. Każda taka decyzja jest dla kobiety 
bardzo ciężkim przeżyciem i ona także nie pozostaje bez konsekwencji98. 
Do najczęstszych problemów matek przed adopcją należą wahania co do 
decyzji, poczucie winy i wyrzuty sumienia, poczucie krzywdy, lęk przed 
opinią społeczną, presja otoczenia, zaprzeczanie więzi z dzieckiem. Pojawia 
się chęć wyboru rodziców adopcyjnych i nie odcinania się do dziecka, lęk 
przed personelem medycznym i sądem, ogólne obniżenie nastroju i objawy 
psychosomatyczne99.

96 Por. A. Więcławska A., Rodzina nieletniej, samotnej matki, dz. cyt., s. 207-208.
97 Por. R. Dębski, Ciąża i poród u młodocianych, w: Zagrożenia okresu dorastania, red. Z. Iz-

debski, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 184-185.
98 Por. M. Lesiak, Dzieci niechciane, http://www.dobryportal.com/spoeczestwo/138-

dzieci-niechciane (dostęp dnia: 03.05.2010).
99 Por. tamże.
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Po adopcji pojawia się także poczucie straty i tęsknota za dzieckiem, żal, 
marzenia o spotkaniu z nim, lęk o jego warunki bytowe, potrzeba posia-
dania informacji o nim i zdjęć, a także natrętne myśli, zaburzenia snu czy 
objawy somatyczne. Narasta poczucie pustki i bezsensu życia, a to pociąga 
za sobą zachowania destrukcyjne służące zagłuszeniu tęsknoty jak używa-
nie alkoholu lub narkotyków, seks, nowa ciąża, autoagresja, a nawet próby 
samobójcze100.

W okresie, kiedy dziewczyna będąca w ciąży ujawni pomysł oddania 
dziecka i po jego oddaniu ważną rolę odgrywają osoby i instytucje, do  
których matka zgłosi się po pomoc, jak dom samotnej matki, ośrodek  
adop cyjno-opiekuńczy, telefon zaufania czy szpital. W każdym z tych  
miejsc kobieta szuka innej pomocy. Najczęstszą potrzebą jest pragnienie 
rozmowy z osobą kompetentną, która może jej pomóc w podjęciu decy-
zji lub potwierdzić słuszność już podjętej. Niejednokrotnie matki szuka-
ją okazji do głębszego otwarcia się, aby uzyskać wsparcie i odbarczenie 
z poczucia winy. Często zależy im na zachowaniu tajemnicy i zapewnieniu  
o dyskrecji101.

Natomiast przerwanie ciąży, do którego czasem skłania dziewczynę jej 
otoczenie, jest najgorszym rozwiązaniem problemu. Chodzi nie tylko o zło 
zabicia dziecka, ale o skutki tego czynu dla samej młodej dziewczyny. Jej 
niezakończone jeszcze dojrzewanie, najpierw w jakimś stopniu zaburzone 
przez ciążę (zmiana gospodarki hormonalnej organizmu), zostaje jeszcze 
mocniej zaburzone przez przerwanie ciąży. Dla młodej dziewczyny ko-
rzystniej jest urodzić dziecko i oddać do adopcji niż poddać się aborcji 
i potem długo borykać się z jej skutkami102. Adopcja daje często niechcia-
nemu dziecku szansę, na szczęśliwe życie w innej rodzinie.

Ze wszystkich rodzajów ciąży, ta, która kończy się aborcją, ma najbar-
dziej negatywny wpływ na zdrowie i psychikę kobiety. Zespół postaborcyj-
ny powoduje silne zaburzenia emocjonalne, a nawet psychiczne u matek, 
które dokonały przerwania ciąży. Jego objawami są: patologiczne poczucie 
winy i żal zbliżony do żałoby po stracie bliskich, lęk, poczucie zagrożenia 
i odrzucenia przez najbliższych, depresja, zaburzenia snu, niekontrolowa-
ne wybuchy złości i agresji. Z czasem pojawiają się też choroby somatycz-

100 Por. tamże.
101 Por. tamże.
102 Por. T. Dmochowski, Macierzyński falstart, http://www.katolik.pl/index1.php?st=ar-

tykuly&id=1410 (dostęp dnia: 01.05.2010).



168 Małgorzata Czech, ks. Jacek Goleń

ne i psychiczne. Niektóre kobiety cierpią tak bardzo, że podejmują próby  
samobójcze103. 

Po aborcji pojawia się uczucie pustki, żal i smutek podobny do żało-
by. Jest to odczucie normalne, ponieważ rzeczywiście życie dziecka zostało 
przerwane. Niestety, w przypadku aborcji kobiety boją się przeżywać żało-
bę, ponieważ nie chcą uznać, że przyczyniły się do śmierci człowieka. żal 
i smutek po stracie dziecka nie może być wtedy właściwie przeżyty i przy-
biera on formę patologiczną. Przejawia się w nieumiejętności przebaczenia 
sobie, lekarzom, ojcu dziecka. Towarzyszy temu lęk, niskie poczucie wła-
snej wartości, poczucie życiowej porażki czy nienawiść do samego siebie, 
co może doprowadzić do depresji, a nawet do skłonności samobójczych104.

Większość matek, które twierdzą, że nie odczuwają żadnych następstw 
straty ciąży, stara się zachować równowagę psychiczną, stosując podświa-
domie mechanizmy obronne. Do najczęstszych z nich należy wmawianie 
sobie, że to nie było dziecko, że nie było innego wyjścia. Często zrzucają 
winę na innych, zachowują się agresywnie, zwłaszcza w stosunku do męż-
czyzn, dzieci i kobiet w ciąży czy nawet namawiają innych do dokonywania 
aborcji, co ma potwierdzić słuszność własnego postępowania105.

Komplikacje i pomoc prawna nieletnim rodzicom

Małżeństwo i rodzina znajdują się pod ochroną prawną. W społecznym 
interesie leży, aby każde zawierane małżeństwo było szczęśliwe i trwałe, 
a interesy małoletnich dzieci w każdej rodzinie były zabezpieczone106. Ko-
deks Rodzinny i Opiekuńczy mówi o przesłankach negatywnych (prze-
szkodach), czyli okolicznościach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa, 
a w sytuacji, gdyby małżeństwo zostało zawarte, dają możliwość jego unie-
ważnienia przez sąd107. Do tych przesłanek należy ubezwłasnowolnienie 
całkowite, choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, pozostawanie 

103 Por. e. Trawkowska-bryłka, Śmierć dziecka-cierpienie matki, http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/P/PS/echo-09-2010-aborcja.html (dostęp dnia: 01.05.2010).

104 Por. tamże.
105 Por. tamże.
106 Por. K. Marzec-Holka, Dezintegracja małżeństw zawartych za zgodą sądu, Wydawnic-

two Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w bydgoszczy, bydgoszcz 1994, s. 39.
107 Por. R. Krajewski, Podstawy prawa rodzinnego, Wydawnictwo Akademickie „żak”, 

Warszawa 2003, s. 51.
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w związku małżeńskim, pokrewieństwo, przysposobienie oraz przeszko-
da wieku. Ta ostatnia, w przypadku rodzicielstwa nieletnich wydaje się 
być kluczowa108. Artykuł 10 KRO mówi, iż osoba niemająca ukończonych 
osiemnastu lat nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Granica ta doty-
czy zarówno mężczyzn, jak i kobiet109.

Pomimo wystąpienia przeszkody wieku Sąd Opiekuńczy z ważnych po-
wodów może wydać zgodę na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukoń-
czyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie związku małżeń-
skiego będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. W praktyce częstym 
powodem zezwolenia jest właśnie ciąża kobiety lub urodzenie dziecka ze 
związku osób zamierzających zawrzeć małżeństwo110. Zatem faktycznie 
każdego roku sądy wydają zezwolenia na wcześniejsze zawarcie związku 
małżeńskiego przez osoby, które nie osiągnęły wymaganego prawem wieku 
określonego w KRO. Tym samym zezwala na małżeństwo osobom, które 
do pełnienia roli małżonka, a tym bardziej rodzica nie są gotowe111.

Do sądu, poza stwierdzeniem ciąży należy obowiązek zebrania wszyst-
kich informacji o tym, czy zamierzone przez kandydatów małżeństwo nie 
nasuwa uzasadnionych zastrzeżeń z punktu widzenia społecznej wartości 
zakładanej rodziny, dobra małoletniej i przyszłych dzieci112. Zadaniem sądu 
jest także zebranie informacji na temat przyjęcia wiadomości o ciąży oraz 
przeżyciu nowej sytuacji zarówno przez kandydatów do zawarcia związku 
małżeńskiego, jak i ich rodziców113.

W orzekaniu zgody na zawarcie małżeństwa sąd analizuje także takie 
przesłanki jak: proponowane rozwiązania „problemu” ciąży przez rodziców 

108 Por. tamże, s. 51; por. także J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Wydawnictwa Praw-
nicze PWN, Warszawa 1999, s. 52-53.

109 Por. R. Krajewski, Podstawy prawa rodzinnego, dz. cyt., s. 52; Tenże autor zaznacza, 
że do nowelizacji KRO z 1998 r. dla kobiet wynosiła ona 18 lat, natomiast dla mężczyzn 21 
lat. Uzasadnienia upatrywano wówczas w stopniu dojrzałości psychicznej do podjęcia obo-
wiązków małżeńskich i rodzicielskich, który jakoby wcześniej osiągały kobiety oraz łączono 
z obowiązkiem służby wojskowej, do której mężczyźni powoływani byli z chwilą uzyska-
nia pełnoletniości. Warto także podkreślić, że prawo rodzinne nie wyznacza górnej granicy 
wieku możliwości zawarcia związku małżeńskiego, pozostawiając podjęcie decyzji samym 
zainteresowanym, również tym będącym w podeszłym wieku. Tamże, s. 52.

110 Por. R. Krajewski, Podstawy prawa rodzinnego, dz. cyt., s. 52; por. także J. Winiarz,  
J. Gajda, Prawo rodzinne, dz. cyt., s. 53-54.

111 Por. K. Marzec-Holka, Dezintegracja małżeństw zawartych za zgodą sądu, dz. cyt.,  
s. 39.

112 Por. tamże, s. 39.
113 Por. tamże, s. 39.



170 Małgorzata Czech, ks. Jacek Goleń

i kandydatów do małżeństwa, czyli aborcja, wychowanie przez dziadków czy 
matkę dziecka, wszelka pomoc i inne przygotowania zarówno do małżeń-
stwa, jak i do narodzin dziecka, stosunek do dziecka, plany na przyszłość. 
Uzgodnienia te stanowią dla sądu podstawę w orzeczeniu zezwolenia na 
małżeństwo. Sąd, wydając je, kieruje się dobrem nowo powstałego związku, 
jego trwałością oraz dobrem mającego przyjść na świat dziecka114.

Jeżeli młodzi rodzice nie są pełnoletni115, a co za tym idzie – nie posiadają 
władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem, opiekunem prawnym dziecka 
może zostać osoba, co do której zachodzi prawdopodobieństwo, że będzie 
się należycie wywiązywać z obowiązków opiekuna, posiada pełnię praw pu-
blicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ta nie może 
być pozbawiona praw opiekuńczych ani rodzicielskich np. w stosunku do 
własnych dzieci. Opiekun prawny ustanawiany jest przez Sąd Opiekuńczy. 
Rozstrzygając tę kwestię, sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. 
Ustanawiając opiekę, sąd przyznaje opiekunowi prawa i obowiązki, które 
w sytuacji typowej przysługują rodzicom. Najczęściej opiekunami takimi 
zostają rodzice niepełnoletniej matki dziecka, jeśli oczywiście spełniają po-
wyższe warunki. Jeżeli jednak żadne z rodziców nie może reprezentować 
dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator 
ustanowiony przez sąd.

W sytuacji, gdy matka dziecka jest niepełnoletnia, a więc matka i ojciec 
dziecka nie mogą zawrzeć małżeństwa, ojciec nie nabywa władzy rodziciel-
skiej, nawet jeśli sam jest pełnoletni. Nie może on uznać dziecka, gdyż mat-
ka dziecka jest niepełnoletnia, a jej zgoda jest do tego niezbędna. Władzę 
taką może nabyć dopiero po złożeniu pozwu o sądowe ustalenie ojcostwa. 
Wówczas sąd w wyroku ustalającym ojcostwo może przyznać ojcu dziecka 
władzę rodzicielską. W postępowaniu takim biorą udział rodzice nieletniej 

114 Por. tamże, s. 40.
115 W momencie przyjścia na świat dziecko nabywa zdolność prawną, może być pod-

miotem praw i obowiązków. Jednak ze względu na brak odpowiedniej dojrzałości fizycznej 
i psychicznej nie może samo podejmować decyzji, wywołujących skutki prawne. Zgodnie 
z przepisami Kodeksu Cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych osiągamy z chwilą 
przekroczenia wiekowej granicy pełnoletniości. Nieletnim rodzicom do chwili ukończenia 
osiemnastu lat nie przysługują względem dziecka prawa rodzicielskie. Istnieją jednak wy-
jątkowe przypadki, kiedy uzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych jest możliwe 
w trybie szczególnym, tj. w razie zawarcia związku małżeńskiego przez małoletnią kobietę, 
która ukończyła 16 lat. Niezbędna jest przy tym zgoda Sądu Opiekuńczego. Por. A. Maty-
ja, Czy różnią się opieka i władza rodzicielska?, http://www.kobieta.gov.pl/?2,15,406 (dostęp 
dnia: 07.05.2010).
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matki, jako jej przedstawiciele ustawowi, oraz dziecko, które reprezento-
wać będzie kurator ustanowiony przez sąd. Jeśli sąd przyzna ojcu dziecka 
władzę rodzicielską, będzie on jedynym opiekunem prawnym dziecka, do 
czasu osiągnięcia przez matkę dziecka pełnoletniości116.

Zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny obowiązkiem szkoły jest udzie-
lenie uczennicy w ciąży urlopu oraz innej, niezbędnej pomocy do czasu 
ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóź-
nień w zaliczeniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród czy połóg spowodują 
niemożność zaliczenia egzaminów w terminie, obowiązkiem szkoły jest 
wyznaczenie dodatkowych terminów dogodnych dla kobiety, w okresie 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy117.

Większość szkół podstawowych i gimnazjalnych oferuje ciężarnym 
uczennicom możliwość skorzystania z urlopu, połączonego z indywidual-
nym trybem nauczania. Ma to miejsce w przypadku, gdy ciężarna uczenni-
ca, ze względu na swój stan, nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych. 
W takiej sytuacji dziewczyna rozpoczyna naukę pod nadzorem nauczycie-
la, wykładającego określony przedmiot w toku indywidualnym. Jednocze-
śnie znajduje się ona pod stałą opieką rodziców, pielęgniarek i psychologów 
szkolnych.

W niektórych przypadkach, gdy chodzi o rodziny patologiczne, zagra-
żające dobru przyszłej matki oraz jej dziecka, szkoły wnioskują do sądu 
o umieszczenie uczennic w domach samotnej matki118. Celem tych dzia-
łań jest zapewnienie przyszłej matce zarówno psychicznego, jak i fizycz-
nego komfortu, dzięki któremu wzrasta prawdopodobieństwo, że uczen-
nica ukończy szkołę i w przyszłości będzie miała szansę kontynuowania 
nauki119.

brak pełnoletniości u matki nie wyklucza możliwości przyznania 
świadczeń rodzinnych, w tym jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka. Zgodnie z artykułem 15 Kodeksu Cywilnego, jeżeli nieletnia 
matka ukończyła 13 lat ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 
W takim przypadku, za zgodą przedstawiciela ustawowego, może złożyć 

116 Por. J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, dz. cyt., s. 265-272.
117 Por. R. Krajewski, Podstawy prawa rodzinnego, dz. cyt., s. 153.
118 Por. A. Domagała, Zostanę młodą mamą… czyli o problemach i przywilejach nastolet-

nich „mamusiek”, http://ezoterycznypoznan.pl/news/397/59/Zostane-mloda-mama-czyli-
o-problemach-i-przywilejach-nastoletnich-mamusiek/ (dostęp dnia: 07.05.2010).

119 Por. tamże.
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osobiście wniosek o uzyskanie odpowiednich świadczeń rodzinnych. Wte-
dy zgodnie z art. 7 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, rodzinie na nielet-
nią córkę nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, 
ponieważ nieletnia matka jest uprawniona do zasiłku rodzinnego, który 
przysługuje na jej własne dziecko120.

Jeśli osoba małoletnia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, 
zgodnie z przepisami KRO nie posiada wobec swojego dziecka władzy ro-
dzicielskiej. Wówczas dla dziecka powinien być ustalony opiekun prawny, 
uprawniony do pobierania świadczeń rodzinnych na dziecko znajdujące się 
pod jego opieką121. 

Zdarza się, że młodzi rodzice podejmują decyzję o oddaniu dziecka do 
adopcji. Przysposobienie, zwane także adopcją spełnia podwójną rolę. Słu-
ży dobru dziecka pozbawionemu z jakichkolwiek przyczyn możliwości roz-
woju w jego naturalnej rodzinie, a także umożliwia osobom niemającym 
swoich naturalnych dzieci realizowanie funkcji rodzicielskich. Do adopcji 
potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni po-
zbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z ni-
mi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna 
zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza ro-
dzicielska nie została mu przyznana. Jeśli natomiast kobieta nie pozostaje 
w związku małżeńskim i żaden mężczyzna nie uznał dziecka, zgodę wyraża 
sama kobieta. Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być 
wyrażona wcześniej niż po upływie 6 tygodni od urodzenia się dziecka. 
Celem tego jest zapobieganie pochopnym decyzjom podejmowanym przez 
rodziców, a zwłaszcza matki znajdujące się w okresie porodu, który może 
niekorzystnie wpływać na ich psychikę. Przed upływem tego terminu, bez 
względu na wcześniejsze deklaracje, można nie oddać dziecka do adopcji. 
Jeżeli młodzi rodzice decydują się na oddanie dziecka do adopcji, ich do-
tychczasowa władza rodzicielska, o ile w ogóle istniała, ustaje122.

Pewien odsetek młodocianych rodziców decyduje się na dramatyczny 
sposób „rozwiązania” problemu ciąży, jakim jest aborcja. Współczesne 

120 Jeśli nieletnia matka nie spełnia ustawowych warunków do przyznania zasiłku rodzin-
nego, nie można jej uznać za osobę uprawnioną do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, 
a tym samym jej rodzicom przysługuje zasiłek rodzinny na nią. Por. M. Szostek-Kwapień, 
Kiedy dzieci rodzą dzieci, http://www.ciazowy.pl/artykul,kiedy-dzieci-rodza-dzieci,776,1.
html (dostęp dnia: 10.05.2010).

121 Por. tamże.
122 Por. R. Krajewski, Podstawy prawa rodzinnego, dz. cyt., s. 95-101.
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ustawodawstwa aborcyjne opierają się na jednym z dwóch modeli. Pierw-
szy odrzuca możliwość przerywania ciąży, natomiast drugi przyjmuje okre-
ślone warunki, przy zaistnieniu których aborcja jest legalna123. Aby doszło 
do zabiegu przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. Jeżeli 
ciężarną jest małoletnia lub kobieta ubezwłasnowolniona całkowicie wy-
magana jest pisemna zgoda jej ustawowego przedstawiciela. Jeżeli mało-
letnia ma więcej niż 13 lat, jej pisemna zgoda również jest konieczna, jeżeli 
natomiast ma mniej niż 13 lat wymagana jest zgoda Sądu Opiekuńczego, 
a małoletnia ma prawo do własnej opinii124.

Trudności społeczne młodocianych rodziców

Ciąża młodej dziewczyny powoduje określone skutki społeczne i oby-
czajowe. Sytuacja takiej osoby uzależniona i zdeterminowana jest obyczajo-
wością oraz poziomem życia społecznego najbliższej rodziny oraz otocze-
nia125. Często stosowaną próbą rozwiązania problemu nieplanowanej ciąży 
młodych ludzi jest zawarcie przyspieszonego małżeństwa. Młodzi ludzie 
spodziewający się dziecka bardzo często nakłaniani są przez rodziców do 
zawarcia związku małżeńskiego niezależnie od swoich uczuć. W opinii 
społecznej nadal tkwi przekonanie, że w korzystniejszej sytuacji jest kobie-
ta rozwiedziona niż samotna matka z dzieckiem. W sytuacji nieoczekiwa-
nej ciąży nie powinno się dokonywać niechcianego wyboru. Małżeństwo 
wskazane jest tylko wtedy, kiedy jest ukoronowaniem więzi psychicznej 
istniejącej między dwojgiem ludzi. Wczesne małżeństwo nie jest rozwiąza-

123 Przesłanki dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce określa ustawa antyaborcyjna 
z 1993 roku. Zgodnie z jej postanowieniami przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie 
przez lekarza, w trzech wypadkach. Po pierwsze, gdy ciążą stanowi zagrożenia dla życia lub 
zdrowia ciężarnej, zabieg ten może być wykonany w każdym czasie. Po drugie, gdy badania 
prenatalne lub inne medyczne przesłanki wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego 
i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby, która zagraża jego życiu, 
jednak w tym przypadku przerwanie ciąży dopuszczalne jest tylko do chwili osiągnięcia 
przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. Po trzecie, gdy za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, a zabieg 
ten będzie dokonany nie później niż do 12 tygodnia ciąży. Por. R. Krajewski, Podstawy pra-
wa rodzinnego, dz. cyt., s. 150-151.

124 Por. tamże, s. 152.
125 Por. K. Marzec-Holka, Dezintegracja małżeństw zawartych za zgodą sądu, dz. cyt.,  

s. 109.
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niem problemów, jakie wynikają z wczesnego seksu126. badania wykazują, 
że małżeństwa zawierane w okresie ciąży częściej narażone są na niepowo-
dzenie i rozwód127.

Rozpoczynanie wspólnego życia małżeńskiego ze względu na sytuację 
zaistniałej ciąży powoduje pomniejszanie lub wypieranie argumentów 
przeciwko zawarciu małżeństwa z daną osobą. Dominuje wtedy lęk przed 
innym rozwiązaniem i w istocie jeden problem, jakim jest nieplanowana 
ciąża, zostaje zastąpiony innym – złym doborem współmałżonka. Do tego 
może przyczynić się także silnie tradycyjny światopogląd i lęk przed opinią 
publiczną128.

Większość młodocianych, którzy pod presją ciąży zawierają związki 
małżeńskie, przeżywa rozczarowanie. Po ślubie niemal zupełnie tracą chęć 
do życia. Przyczyną tego jest brak pełnej świadomości przyjmowanych na 
siebie obowiązków. Ponadto z powodu braku mieszkania oraz środków  
finansowych muszą po ślubie zamieszkać z rodzicami czy teściami, w ma-
łym mieszkaniu lub pokoju, co powoduje duże obciążenie129. Nierzadko 
rodzice generacyjni okazują się bardzo pomocni. Jednak przejęcie przez 
nich części lub większości zadań opóźnia usamodzielnienie się młodych 
małżonków130.

Rozpoczęcie wspólnego życia małżeńskiego z poczętym lub urodzonym 
już dzieckiem stwarza skomplikowany układ i obciąża psychicznie. Zmu-
sza małżonków do jednoczesnego podjęcia dwóch nowych ról: małżeńskiej 
i rodzicielskiej, do których na ogół są nieprzygotowani. Pełnienie tych ról 
może okazać się konkurencyjne i nasilać walkę w związku o ich ważność. 

126 Por. U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych, dz. cyt., s. 67-68; Według Kempiń-
skiej, rodzice nakłaniający dzieci do niechcianego małżeństwa w imię dobra nienarodzo-
nego dziecka, czynią tak często dla usatysfakcjonowania opinii publicznej i uniknięcia plo-
tek. Por. U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych, dz. cyt., s. 70; Wiśniewska-Roszkowska 
uważa, że małżeństwo jest zbyt poważną i całościową sprawą, by zawierać je na zasadzie 
seksualnej rozrywki tylko dlatego, że doprowadziła ona do ciąży. Nieszczęśliwe małżeństwo 
może być większą krzywdą i dramatem niż nieślubne macierzyństwo. K. Wiśniewska-Rosz-
kowska, Ciąża radość czy nieszczęście, dz. cyt., s. 98.

127 Por. M. Kozakiewicz, Młodzież wobec seksu, małżeństwa i rodziny. Perspektywa euro-
pejska, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985, s. 97.

128 Por. K. Marzec-Holka, Dezintegracja małżeństw zawartych za zgodą sądu, dz. cyt.,  
s. 16.

129 Por. U. Kempińska, Małżeństwa osób młodocianych, „Problemy rodziny” 4 (226), 
1999, s. 37.

130 Por. K. Marzec-Holka, Dezintegracja małżeństw zawartych za zgodą sądu, dz. cyt.,  
s. 112.
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Dla męża zazwyczaj ważniejszą jest rola małżeńska, natomiast dla żony – 
rodzicielska. Młody mąż może odsuwać się od żony, która w wyniku kon-
centracji i zmęczenia opieką nad dzieckiem nie ma dla niego wiele czasu. 
Może to prowadzić do destabilizacji ich związku131.

Do trudności społecznych należy zaliczyć skomplikowaną sytuację 
szkolną ciężarnych nastolatek. Większość pedagogów przyjmuje wobec 
nich postawę wspierającą i wyrozumiałą, jednak są i tacy, którzy demon-
strują swoje oburzenie stanem uczennicy, okazują brak akceptacji, a nawet 
niechęć. Nauczyciele z racji swojego zawodu zobowiązani są do niesienia 
pomocy swoim wychowankom, znajdującym się w trudnej sytuacji. brak 
wsparcia, krytyka z ich strony ma znaczący wpływ na decyzje młodych ma-
tek, co do kontynuacji kształcenia. Zdarza się też, że edukacja, w obliczu 
własnej niedojrzałości, a jednocześnie kłopotów i trudnych decyzji życio-
wych, schodzi na dalszy plan132. Trzeba przyjąć, że liczba ciężarnych uczen-
nic szkół średnich, a także gimnazjum stale wzrasta. Sytuacja ta wymaga 
otoczenia uczennic w ciąży życzliwą opieką. fakt ciąży i urodzenia dziecka 
trzeba przyjąć, tak jak na to zasługuje, czyli z szacunkiem i troską o nowe 
życie133.

Ze strony rodzin młodym matkom i rodzicom dość często świadczo-
na jest pomoc rzeczowa. Są to najczęściej ubranka lub zabawki. Znacznie 
rzadziej otrzymują pomoc finansową, której najbardziej oczekują134, gdyż 
ich dużym problemem jest brak samodzielnego mieszkania lub trudności 
z jego wyposażeniem. Zaspokojenie tych potrzeb wymagałoby zdobycia 
wykształcenia i dobrze płatnej pracy135.

Dość często młode dziewczyny decydują się na oddanie dziecka do ad-
opcji. Decyzja o zrzeczeniu się dziecka jest dla każdej kobiety niezwykle 
trudna, często okupiona dużym cierpieniem. Najczęściej do takiej decyzji 
zmuszają je sytuacje skrajnego ubóstwa, depresje, często partnerzy, ojco-
wie dziecka, a nawet najbliższa rodzina136. Okres sześciu tygodni oczeki-
wania na adopcję jest długi dla bezbronnego dziecka, które w tym czasie 

131 Por. tamże, s. 63.
132 Por. A. Malec, O sytuacji młodocianych matek, dz. cyt., s. 35-36.
133 Por. I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, dz. cyt., s. 136.
134 Por. A. Malec, O sytuacji młodocianych matek, dz. cyt., s. 37.
135 Por. tamże, s. 35-37; Por. także U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych, dz. cyt.,  

s. 67.
136 Por. M. Lesiak, Dzieci niechciane, dz. cyt.
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pozbawione jest troski i miłości rodziców, a krótki w perspektywie decyzji  
nieodwracalnej, decyzji na całe życie137. Najbardziej tragicznym społecz-
nym skutkiem przedmałżeńskich stosunków oraz niechcianej ciąży jest jej 
przerwanie. Nie można tego ocenić inaczej jak tylko jako zniszczenie ludz-
kiego życia, zniszczenie człowieka138.

Świadczona pomoc

Oprócz rodziny i przyjaciół młodzi rodzice mogą liczyć na pomoc in-
stytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Ma ona formę zarówno 
bezpośredniego oddziaływania na rodzinę oraz pośredniego na dziecko 
poprzez wspieranie jego rozwoju. Mimo to z powodu braku informacji lub 
wstydu niewielki odsetek z tej pomocy korzysta139.

Instytucje wspomagające działalność rodziny realizują programy wspar-
cia pedagogicznego. Poprzez bezpośrednią pracę z dzieckiem i rodziną pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze mogą przeciwdziałać patologiom, podej-
mować próby reintegracji rodziny, wzmacniać oddziaływania wychowawcze 
wobec dziecka. Poprzez pedagogizację rodziców placówki te współuczestni-
czą w kształtowaniu świadomości ogólnej i opiekuńczo-wychowawczej ro-
dziców, a przez elementy wychowania rodzinnego przygotowują młodzież 
do bardziej świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa140.

Rodziny, zwłaszcza te o skumulowanych czynnikach patogennych,  
stanowią szczególny obiekt zainteresowania polityki społecznej i rodzin- 
nej, a następnie placówek wspomagających rodzinę. Jako najbardziej po-
datne na zjawiska marginalizacji społecznej oraz deprywacji wymaga-
ją różnych form pomocy141. Najczęściej pomoc udzielana tym rodzinom 

137 Por. tamże.
138 Por. W.b. Skrzydlewski, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, dz. cyt., 

s. 43.
139 Por. A. Malec, O sytuacji młodocianych matek, dz. cyt., s. 37.
140 Por. e. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 165.
141 Ważne jest rozpoznanie występowania przemocy w rodzinie, zwłaszcza różnych form 

przemocy seksualnej, której jednym z przejawów może być ciąża u dziewczynki. Por. A. Do-
brzyńska-Mesterhazy, Przemoc w rodzinie: diagnoza i interwencja kryzysowa, w: Wybrane 
zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, red. W. badura- 
-Madej. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, s. 133.
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w praktyce polega na wsparciu socjalnym (materialnym, informacyjnym, 
terapeutycznym)142.

Pedagog i pracownik socjalny powinni interesować się nie tylko rzetel-
nymi diagnozami, czyli znajomością okoliczności i najczęściej występują-
cych czynników deprywacji, ale również etapami działań profilaktycznych 
i kompensacyjnych z rodziną. W sytuacjach zagrożenia dobra dziecka waż-
ne jest jak najwcześniejsze włączenie rodziców do procesu interwencyj-
no-pomocniczego oraz intencjonalne podnoszenie ich świadomości i od-
powiedzialności. łączenie działań pedagogicznych i socjalnych na rzecz 
rodziny może przyczynić się do przywrócenia przynajmniej części rodzin 
dysfunkcyjnych prawa do opieki i współodpowiedzialności oraz ochronę 
jej członków, przede wszystkim dzieci143.

Praca socjalna zmierza do tego, aby poprzez niesienie pomocy matce 
w opiece nad dzieckiem i wychowaniu, wspomagać i ułatwiać prawidłowy 
rozwój dziecka144. Istotnymi zadaniami pracy socjalnej, nakierowanymi na 
pomoc samotnym matkom i ich dzieciom jest przyznawanie świadczeń, 
otaczanie szczególną opieką młodych niedojrzałych kobiet w ciąży i z ma-
łoletnimi dziećmi, aby ograniczyć liczbę przypadków porzucania nowo 
narodzonych dzieci. Ponadto ważne jest udzielanie poradnictwa z różnych 
dziedzin (prawne, medyczne, psychologiczne), upowszechnienie informa-
cji o możliwościach korzystania z pomocy instytucjonalnej i pozainstytu-
cjonalnej, aktywizowanie samotnych matek do współpracy z pracownikiem 
socjalnym w celu poprawy własnej sytuacji oraz wspólne poszukiwanie 
rozwiązań w konkretnych przypadkach145.

Obecnie samotni rodzice mogą korzystać z pomocy MOPS-u, Carita-
su i innych podobnych placówek, świadczących pomoc w ramach swoich 
podstawowych zadań146. Powstają fundacje kierujące swoją działalność  

142 Mimo iż ochrona rodzin dysfunkcyjnych jest priorytetowym zadaniem polityki spo-
łecznej, to ich krąg wciąż się poszerza; por. tamże, s. 165-166.

143 Por. tamże, s. 166.
144 Por. e. Sikora, Samotne matki. Problemy dla pracy socjalnej, w: Społeczeństwo, Demo-

kracja, Edukacja. Nowe wyzwania w pracy socjalnej, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo 
Uczelniane Akademii bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, bydgoszcz 2000, s. 232.

145 Por. e. Sikora, Samotne matki, dz. cyt., s. 232.
146 Por. S. Rydz, Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa, w: Rodzice i dzieci w róż-

nych sytuacjach rodzinnych, red. I. Janicka, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2010,  
s. 153-160.
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na samotne matki147. Dla nich też organizowane są warsztaty, istnieją inter-
netowe poradnie148.

Warto zauważyć, że od 1992 roku działa Polska federacja Ruchów 
Obrony życia, zrzeszająca 137 dużych organizacji prorodzinnych. Ich ce-
lem jest wspieranie kobiet w czasie trwania nieplanowanej ciąży, a także 
zmiana postaw społecznych wobec rodzicielstwa i aborcji oraz propago-
wanie naturalnych metod planowania poczęć. W ramach funkcjonowania 
Polskiej federacji Ruchów Obrony życia wyodrębnia się takie typy pomo-
cy, jak: ratownictwo życia, udzielanie bezpośredniej pomocy i opieki kobie-
tom ciężarnym, działalność profilaktyczna o charakterze pedagogicznym, 
edukacyjnym i propagandowym.

Ratownictwo życia obejmuje działania polegające przede wszystkim na 
szukaniu kontaktu z kobietami, które zastanawiają się nad przeprowadze-
niem aborcji. W ramach ratownictwa życia wyróżnia się „pogotowie ratun-
kowe”, czyli doraźne działanie zmierzające do ratowania życia poczętego, 
obejmujące pomoc psychologiczną, medyczną, prawną i materialną. „Dy-
żur ostatecznej szansy” jest formą skierowaną do kobiet, które już podjęły 
decyzję o usunięciu ciąży i ma na celu przekonanie kobiety o podtrzyma-
niu ciąży, dotarcie do sedna problemów i uruchomienia natychmiastowego 
łańcucha pomocy. Trzecią formą jest ratownictwo środowiskowe, skiero-
wane do najbliższego otoczenia ciężarnej.

Działalność profilaktyczna o charakterze pedagogicznym, edukacyj-
nym i propagandowym przeznaczona jest głównie dla młodych ludzi i ma 
na celu kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospo-
łecznych. Natomiast udzielanie bezpośredniej pomocy i opieki kobietom 
ciężarnym ma miejsce, gdy wcześniejsze działania w ramach ratownictwa 
życia przyniosły pozytywne efekty. Inicjator tych działań staje przed ko-
niecznością udzielenia całkowitej opieki ciężarnej kobiecie, a później także 
urodzonemu dziecku jak doraźna pomoc lekarska, pomoc materialna czy 
psychologiczna149.

147 Por. fundacja Samotna Mama, O nas, http://www.fundacjasamotnamama.org/o-nas. 
(dostęp dnia: 16.08.2011).

148 Internetowa Poradnia Dla Matek Samotnie Wychowujących Dzieci Mama Sama, Zre-
alizowane projekty, http://www.mamasama.most.org.pl/index.php/welcome/display_ma-
in_submenu_link/WnJlYWxpem93YW5lIHbyb2pla3R5 (dostęp dnia: 16.08.2011).

149 Por. e. bogdańska, Dom dla matki i dziecka, w: Formy opieki, wychowania i wsparcia 
w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. brągiel, S. badora, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 193-194.
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formą pomocy są także Domy Samotnych Matek. Ponad połowę z nich 
w Polsce prowadzą instytucje kościelne, w tym 20% kurie diecezjalne, 14% 
żeńskie zgromadzenia zakonne, 12% Caritas, 8% Towarzystwo im. św. bra-
ta Alberta150. W Domach Samotnej Matki kobiety w godnych warunkach 
mogą przygotować się na przyjście dziecka, uczyć się samodzielności i od-
powiedzialności, a często też najprostszych czynności domowych. Zaczy-
nają wierzyć, że poradzą sobie z opieką nad dzieckiem, odzyskują poczucie 
własnej wartości151.

Rodzina, miłość i rodzicielstwo dla wielu osób stanowią istotne warto-
ści. Dzień, w którym stają się rodzicami, jest najpiękniejszym dniem w ży-
ciu. Jednak dla osób nieletnich ciąża i perspektywa bycia rodzicem wiążą 
się często z negatywnymi odczuciami i zachowaniami. Nie są oni przygoto-
wani do podjęcia ról i obowiązków rodzicielskich. Powstaje pytanie o roz-
łożenie akcentów: zapobiegać czy niwelować konsekwencje?

Działań tych nie można traktować wyłącznie. Zarówno przyczyny, jak 
i konsekwencje rodzicielstwa nieletnich stanowią wyzwanie wychowawcze 
dla rodziców, wychowawców, wymiaru sprawiedliwości instytucji i organi-
zacji oraz całego społeczeństwa. Praca socjalna z rodzinami oraz z nielet-
nimi rodzicami powinna przybliżać i integrować różne formy oddziaływań 
pomocowych.
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Część II

Wspieranie współczesnej rodziny 
w działaniach służb społecznych

Tempo zmian współczesnego świata powoduje, że wiele osób czy grup społecznych 
staje się bezradnych wobec trudności, które napotykają w swoim życiu. Istotną 
częścią pracy socjalnej i wszelkich służb społecznych oraz pomocowych staje się 
szeroka sieć wsparcia osób, które nie wiedzą, jak poradzić sobie z własnym pro-
blemem czy trudnościami we własnej rodzinie. Sieć wsparcia przede wszystkim 
powinna obejmować całe rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw naj-
słabszych w rodzinie, czyli dzieci i osób starszych. Wśród wybranych problemów 
przedstawione jest sieroctwo dziecka zarówno w wymiarze społecznym, jak i du-
chowym oraz to związane z emigracją zarobkową rodziców. W przedstawionych 
analizach podjęto problematykę kryzysu wychowawczego w rodzinie i kryzysu re-
lacji między małżonkami, pracy z osobami starszymi w środowisku zamieszkania, 
a także w instytucjach pomocy społecznej. Wsparciem wobec niemożności pora-
dzenia sobie samemu z trudnością mają przyjść terapeuci, pracownicy socjalni, ale 
i nowe ogniwo systemu pomocy asystent rodziny.
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Asystent rodziny – nowa profesja  
w systemie służb społecznych 

Problemy zdarzają się różnym osobom, w różnych momentach ich życia. 
Dotykają one ludzi, którzy mieli szczęśliwe dzieciństwo, jak i tych, którzy 
doświadczyli zdarzeń traumatycznych; tych, którzy mają wyższe wykształ-
cenie i tych gorzej wykształconych; tych, którzy założyli szczęśliwe rodziny, 
jak i tych, którzy tego nie doświadczyli; tych, którzy są sprawni i zdrowi, jak 
i tych którzy są ułomni. Trudności życiowe dotykają tych, którzy się na nie 
skazali, jak i tych, którzy stali się ofiarami sytuacji problemowych w sposób 
niezależny od nich. Na biedę każdy jest potencjalnie narażony1. Każdy mo-
że znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie potrzebować pomocy. 

Celem mądrej i pożądanej pomocy jest wspieranie pomyślnego rozwoju 
i podejmowanie działań służących nie tylko osobom bezpośrednio zagro-
żonym, lecz także całemu ich środowisku. Profesjonalne działania powinny 
obejmować działania profilaktyczne i kompensacyjne. Celem zabiegów so-
cjalno-wychowawczych powinno być uprzedzanie bądź łagodzenie obja-
wów wskazujących na zagrożenie dla rozwoju człowieka.

W praktyce często obiektem działań pomocowych staje się rodzina. 
Pojawiające się trudności, zresztą o różnorodnej etiologii, doprowadza-
ją do sytuacji, w której rodzina nie wypełnia w sposób satysfakcjonujący 
swoich funkcji, między innymi kontrolno-zabezpieczających, opiekuńczo- 
-wychowawczych, emocjonalnych. Nie jest ona wtedy w stanie realizować 
zadań na nią nałożonych, stanowiąc tym samym potencjalne zagrożenie 

1 Zob. T. Kaźmierczak, Pomoc społeczna w narracji jej klientów, w: T. Kaźmierczak,  
M. łuczyńska, Wprowadzenie do pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia, Wyd. Śląsk, Ka-
towice 1998, s. 146. 
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prawidłowego funkcjonowania, jak i rozwoju jej poszczególnych członków, 
a zwłaszcza dzieci. efektywność działań, między innymi socjalnych, podej-
mowanych na rzecz rodziny, w dużej mierze będzie uzależniona od trafno-
ści opisu kryzysu w rodzinie i umiejętności poszukiwania tych zmiennych 
środowiska rodzinnego, które przyczynią się do jego łagodzenia bądź jego 
przezwyciężenia.

Profesjonalna pomoc rodzinie będzie się koncentrować nie tylko na 
trafnej diagnozie, ale także na dostosowaniu działań pomocowych do kon-
kretnej reakcji rodziny na wydarzenia kryzysowe. Pedagodzy, pracownicy 
socjalni, interesujący się rodziną z punktu widzenia zawodowego, starają 
się rozpoznawać jej cechy funkcjonalne i strukturalne, które można okre-
ślić w kategoriach ilościowych (np. liczba członków rodzinny, dochód ro-
dziny, wiek), lecz również subiektywny kontekst życia rodzinnego, podda-
ny ocenom o charakterze jakościowym (np. jakość i rodzaj ról pełnionych 
przez poszczególnych członków rodziny, świadomość wychowawcza). Ja-
kość profesjonalnego rozpoznania będzie zależała nie tylko od wskaźników 
branych pod uwagę w analizie sytuacji rodziny, ale też od zakresu oraz rze-
telności metod, technik i narzędzi.

Praca socjalna

Sytuacje, które można określić jako: bieda, ubóstwo, niedostatek, depry-
wacja społeczna, upośledzenie społeczne, trudne, krytyczne sytuacje życio-
we i inne, to przyczyny, dla których funkcjonuje pomoc społeczna oraz pra-
ca socjalna, to powód i jednocześnie uzasadnienie ich istnienia.

W obowiązującej obecnie w Polsce Ustawie o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 roku, pojęcie praca socjalna jest zdefiniowane w art. 6 pkt. 
12 jako „działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom 
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społe-
czeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz warun-
ków sprzyjających temu celowi”2.

Działania tego typu mają szanse powodzenia, ponieważ można wska-
zać pewne wyraźnie określone założenia ontologiczne, które nadają sens 
podejmowanej pracy z osobami z grup ryzyka. Przede wszystkim należy 

2 Ustawa o pomocy społecznej, Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362. 
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wskazać, że edukując i wychowując człowieka, dostarczając odpowiednich 
wzorców zachowań, w tym moralnych, można kreować poprawę warun-
ków jego życia, a co za tym idzie – również wpływać korzystnie na zmiany 
społeczne.

Uznaje się, że człowiek jest aktywnym podmiotem kształtującym swoje 
losy, a nie biernym przedmiotem, za którego decydują nieznane siły czy 
zjawiska. Oczekuje się więc od niego aktywnego włączania się w proces 
kształtowania własnej osoby i otoczenia, a jeśli nie przejawia takich aspira-
cji – dąży się do rozbudzenia w człowieku odpowiedzialności za własny los, 
poczucia obowiązku.

Istotnym założeniem w pracy z drugim człowiekiem jest świadomość, 
że jednostka jest cały czas, przez całe życie, podatna na wpływy środowi-
ska społecznego, jednak jej podmiotowość i zdolność do zachowań kre-
atywnych chroni ją przed jedynie mechanicznym kształtowaniem jej oso-
bowości. Próbując twórczo pomagać człowiekowi, należy czerpać wiedzę 
zarówno z ustaleń dokonanych przez naukę, osobistego doświadczenia, jak 
i introspekcji.

Warto podkreślić, że możliwe jest tworzenie norm i wzorców sytuacji 
społecznych. Służą one do określania celów, które chcemy osiągnąć w pracy 
socjalnej, jak również do oceny jej rezultatów.

Chcąc konstruktywnie pomagać, zawsze należy jednak pamiętać, że 
człowiek jest najwyższą wartością, ma nienaruszalne prawo do samosta-
nowienia – to założenie powinno być ogólnym wyznacznikiem wszelkich 
podejmowanych działań3.

Analizując zasadność udzielania pomocy społecznej, należy wspomnieć 
o istotnej roli pracownika społecznego. Powinien on przyjmować rolę oso-
by towarzyszącej i ułatwiającej dokonywanie zmian, zarówno w projektach 
indywidualnych, jak i w samym środowisku życia jednostki, powinien on 
występować w roli animatora i organizatora społeczności. Jego zadaniem 
jest pozostawienie pola podopiecznemu do podjęcia inicjatywy, do do-
świadczania nowych zadań, do dojrzewania4.

3 Por. b. Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, w: Pedagogika społeczna, 
red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Akademickie „żak”, Warszawa 1995, s. 115-118. 

4 Por. e. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, PWN, 
Warszawa 2007, s. 393-396. 
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Wspieranie rodziny

W dniu 9 czerwca 2011 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął 
Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej5. Ten akt prawny 
powstał „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 natural-
nym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczegól-
ności dzieci; w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej 
trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochro-
na dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszyst-
kich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”6.

Ustawa ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kło-
poty wychowawcze oraz wprowadza zmiany do systemu opieki zastępczej. 
Praca z rodziną naturalną, wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, 
instytucje asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej – to 
najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa. Głównym kierun-
kiem zmian jest wsparcie rodziny naturalnej oraz położenie nacisku na 
pracę z nią, by tam, gdzie to możliwe, nie dopuszczać do odebrania dziecka 
rodzicom.

Wielu specjalistów praktyków podkreśla fakt, że w obecnie obowiązu-
jącym systemie prawnym zbyt łatwo podejmowane są decyzje o zabraniu 
dziecka z rodziny – często w sytuacji, której stosunkowo łatwo można za-
radzić, a tym samym uchronić rodzinę przed rozbiciem. Z drugiej jednak 
strony nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdy zbyt długo odkłada się 
decyzje o pozbawieniu praw rodzicielskich, co skazuje dziecko na długie 
przebywanie w instytucjonalnej opiece zastępczej.

W przyjętej ustawie położony jest nacisk na współpracę pomiędzy insty-
tucjami, które mają kontakt z dzieckiem, wzmocnione mają zostać działania 
profilaktyczne. Każda gmina będzie zobowiązana do opracowania lokalnych 
programów wspierania rodzin oraz rozwiązywania problemów społecznych. 

5 Ustawa i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 VI 2011 r. (Dz. U. 2011 
Nr 149 poz. 887).

6 http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/628_u/$file/628_u.pdf (dostęp dnia: 24.05. 
2011). 
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Programy te powinny zawierać możliwość kontaktu wyspecjalizowanych 
służb w domu podopiecznych, powinny opierać się na zasadzie dobrowol-
ności uczestnictwa, mają polegać głównie na towarzyszeniu rodzinie w po-
dejmowaniu decyzji. Rodziny zagrożone kryzysem mają być stale monitoro-
wane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników 
medycznych oraz innych specjalistów przygotowanych do pracy z rodziną, 
w tym także – w razie potrzeby – przez policję i kuratorów sądowych.

W projekt działań wspierających, pomocowych rodzinie wpisuje się 
również funkcja asystenta rodziny, który w zamyśle nowej Ustawy ma po-
magać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codzien-
nych sprawach.

Asystent rodziny

Analizując ideę asystenta rodziny, warto na początku odwołać się do 
zapisów ww. Ustawy, w szczególności do art. 15: 

„Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy 

z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1;

 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest sko-
ordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 
zastępczej;

 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, 
w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia go-
spodarstwa domowego;

 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjal-
nych;

 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psy-
chologicznych;

 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wy-
chowawczych z dziećmi;

 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawo-

dowych;
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 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywa-
niu pracy zarobkowej;

 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, ma-
jących na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich 
i umiejętności psychospołecznych;

 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w za-
jęciach psychoedukacyjnych;

 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji za-
grożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla ro-
dziców i dzieci;

 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co 

pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa 
w art. 16 ust. 1;

 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy 
z rodziną;

 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, 

właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka 
i rodziny;

 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, 
o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. 
Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), 
lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań 
uzna za niezbędną”7.

Asystenci rodziny mają odpowiadać za pracę z rodzinami niewydolnymi 
wychowawczo. Pod opieką jednego tego typu specjalisty ma znajdować się 
nie więcej niż 20 rodzin. Mimo sprzeciwu części ekspertów i przedstawicie-
li gmin posłowie zadecydowali, że mają mieć zagwarantowaną auto nomię 
działania. Tym samym nie będą podlegać pod ośrodki pomocy społecznej8. 

7 Ustawa i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 VI 2011 r. (Dz. U. 2011 
Nr 149 poz. 887), art. 15.

8 Zob. M. Topolewska, Zmiany w organizacji opieki zastępczej nad dzieckiem, „Gazeta 
Prawna” nr 63, 31.03.2011 r.
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Specjalista ten, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, będzie 
korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: wykształcenie wyż-
sze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub 
praca socjalna, ewentualnie wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, 
uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udoku-
mentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub co naj-
mniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodzi-
ną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; nie 
jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 
jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny –  
w przypadku, gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie ty-
tułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; nie była 
skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe9.

 

Szczegółowy zakres działania asystenta rodziny

Omawiany specjalista ma za zadanie indywidualnie docierać do osób 
przeżywających trudności i udzielać im pomocy w zakresie uzgodnionych 
wspólnie problemów oraz pomagać w zaspakajaniu wskazanych potrzeb. 
Indywidualna pomoc służy przede wszystkim rozwiązaniu konkretnych 
problemów podopiecznego, wzbudzeniu w nim wiary w swoje możliwo-
ści oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych 
przez niego za niemożliwe. Asystent ma za zadanie pomóc zmienić sto-
sunek osób zmarginalizowanych do własnej sprawczości, zwiększyć ich 
poczucie wpływu na swoje życie, polepszyć samoocenę. Główną metodą 
asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego re-
alnych dążeń.

Asystent rodzinny pracuje z całą rodziną, która stanowi swoiste śro-
dowisko życia. Każda rodzina jest inna i potrzebuje innego postępowa-
nia. Asystent powinien zaczynać od pomocy w rozwiązaniu najpilniej-
szych problemów socjalnych, które często bezpośrednio dotykają rodzinę  

9 Por. Ustawa i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 VI 2011 r. (Dz. U. 
2011 Nr 149 poz. 887), art. 12.
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i uniemożliwiają jakiekolwiek perspektywiczne działanie. Na tym etapie 
pomocy asystent nie stawia żadnych szczególnych warunków, powinien 
dbać o to, by wspólnie rozwiązywać problemy i nie wyręczać rodziny w tym 
działaniu. Jego zadaniem jest unikanie arbitralności, oceniania i poucza-
nia, celem jest zrozumienie sytuacji rodziny z punktu widzenia jej człon-
ków. Pomoc dla dzieci w tym czasie może polegać np. na kierowaniu ich 
do ognisk wychowawczych, gdzie mogą uzyskać wsparcie wychowawców 
i grupy rówieśniczej. Gdy doraźne problemy rodziny zostaną rozwiązane, 
gdy asystent uzyska dobry kontakt i zaufanie podopiecznych, możliwe jest 
określenie dalszych ich potrzeb oraz zawarcie partnerskiego kontraktu na 
temat ich realizacji.

Po uporaniu się z bieżącymi potrzebami socjalnymi często na pierwszy 
plan wychodzą istniejące konflikty rodzinne. bez ich satysfakcjonującego 
rozwiązania trudno wyeliminować problem uzależnienia, przemocy czy 
zaniedbywania dzieci.

Asystent podejmuje więc pomoc w zrozumieniu i rozwiązaniu proble-
mów psychologicznych rodziny. Na początku powinien spotykać się z każ-
dym z członków rodziny indywidualnie, analizując z nim jego potrzeby 
i problemy oraz możliwości zmiany stosunku wobec pozostałych osób. 
Wspólne spotkania rodzinne mogą być poświęcone odbudowaniu wzajem-
nej więzi i porozumienia oraz urealnieniu wzajemnych oczekiwań.

Następnym naturalnym etapem pracy z rodziną może być analiza re-
lacji i problemów wychowawczych z dziećmi. Na początku obejmuje ona 
przede wszystkim omawianie istniejących problemów z dziećmi, ich zacho-
wań, analizę deficytów i umiejętności. Stopniowo asystent może przenosić 
uwagę podopiecznego na relacje emocjonalne z dziećmi, wzajemne uczu-
cia i oczekiwania. Ułatwia rodzicom przyjęcie perspektywy dziecka w po-
znawaniu i zrozumieniu jego potrzeb, problemów. Umożliwia to rodzicom 
większą identyfikację z dziećmi, których los i historia często przypominają 
ich własną. Asystent unika dawania rad, a raczej stawia pytania i zachęca do 
poszukiwania własnych rozwiązań w postępowaniu z dziećmi.

Dopiero po ułożeniu i rozwiązaniu problemów we wzajemnych stosun-
kach następuje względny spokój i stabilizacja relacji emocjonalnych w ro-
dzinie. Wtedy dopiero pojawia się wiara we własne możliwości oraz energia 
do uzupełniania wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji i wreszcie podję-
cia i utrzymania stałego zatrudnienia. Często towarzyszy temu gotowość 
do zdobywania wielu konkretnych umiejętności, zwiększających szanse 



193Asystent rodziny – nowa profesja w systemie służb społecznych

powodzenia tych planów oraz okres zwiększonej aktywności społecznej. 
Wymaga to sformułowania kolejnego kontraktu, dotyczącego zarówno za-
kresu i form pomocy ze strony asystenta, jak i gotowości do konkretnych 
działań ze strony podopiecznych. Asystent pomaga wtedy w znalezieniu 
możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz motywuje do aktywnego poszu-
kiwania pracy, jednocześnie urealnia jego oczekiwania, ale przede wszyst-
kim wspiera go w pokonywaniu trudności oraz podtrzymuje w kryzysach 
i wahaniach wiary we własne możliwości.

Rodzina, która otrzyma taką pomoc, może uruchomić własne mechani-
zmy samoregulacji, co w końcowym efekcie przyczyni się do jej samodziel-
nego, prawidłowego funkcjonowania.

Metodyka działania asystenta rodziny

Chcąc dokonać klasyfikacji możliwych do zastosowania przez asystenta 
rodziny metod działania, można przyjąć różne punkty widzenia.

Wziąwszy pod uwagę podstawowe metody pracy socjalnej, można wy-
różnić metodę pracy z indywidualnym przypadkiem, metodę pracy grupo-
wej, metodę organizacji społeczności lokalnych. Metody te są tradycyjnymi 
sposobami pracy socjalnej, które zostały rozwinięte w systemie amerykań-
skim i przyjęte przez pracowników socjalnych w wielu krajach, także w Pol-
sce. Z dużym powodzeniem stosuje się je, wraz z ich odmianami, w pracy 
z rodziną.

biorąc pod uwagę udział klienta w procesie pomocowym, wyróżniamy 
metody bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze to np. wyjaśnianie, wspiera-
nie, informowanie, pomoc materialna, działania wychowawcze, perswazja, 
porada, konfrontacja, nadzór, modelowanie, uczenie technik rozwiązywa-
nia problemów, wzmacnianie pozytywnych zachowań, narzucanie wyma-
gań i ograniczeń, rozszerzanie sieci kontaktów. Wymienione sposoby po-
stępowania z podopiecznymi wymagają ich obecności. Metody pośrednie, 
to są te działania, które asystent wykonuje bez bezpośredniego kontaktu 
z klientami – są to między innymi: działania kierowane do otoczenia pod-
opiecznego, współpraca z innymi pracownikami służb społecznych, plano-
wanie działań bezpośrednich, przygotowywanie dokumentacji.

Mając na uwadze klasyfikację metod ze względu na sferę klienta pozo-
stającą pod wpływem oddziaływania, można wyróżnić: metody ukierun-



194 Magdalena łuka

kowane na poznanie (np. podnoszenie poczucia własnej wartości, podno-
szenie umiejętności rozwiązywania problemów, podnoszenie świadomości 
zachodzących zjawisk i samoświadomości); metody nastawione na zacho-
wanie (np. wzmacnianie, modelowanie, przydzielanie zadań) oraz metody 
ukierunkowane na emocje (np. odreagowywanie, relaksacja).

biorąc pod uwagę rodzaj aktywności klienta, można wskazać: metody 
oparte na aktywności intelektualnej (m.in. podnoszenie poczucia własnej 
wartości, podnoszenie świadomości) oraz metody oparte na działaniu 
(m.in. przydzielanie zadań, zaleceń).

Natomiast kryterium jawności celu i zamierzeń asystenta pozwala wy-
różnić: metody jawne, to jest oparte na jasnej komunikacji oraz metody 
nietypowe, to jest fortele, triki, którymi można się posłużyć, kiedy inne me-
tody jawne, typowe nie działają i klient nadal pozostaje w systemie uwarun-
kowań, które są dla niego i jego rodziny szkodliwe. W takich przypadkach 
można zastosować np. prowokacje, świadome wywoływanie kryzysu przez 
asystenta, atakowanie klienta10. Są to jednak działania kontrowersyjne, po-
winny być stosowane z dużym namysłem, w jasno określonym celu, powin-
ny być ściśle monitorowane.

Wstępna ocena idei asystenta rodziny

Asystent rodziny to swoistego rodzaju anioł stróż, który rano, wieczór, 
we dnie, w nocy ma się pojawiać, kiedy okaże się to niezbędne. będzie po-
magać rodzinie, doradzać i uczyć życia. Wydaje się, że nie mogą tego robić 
obecni pracownicy socjalni, bo są przygnieceni biurokracją, poza tym pra-
cują tylko do przysłowiowej 15.00. Przeciętny pracownik socjalny ma pod 
swoją pieczą 80, czasem 90 podopiecznych, asystent będzie się opiekował 
dwudziestoma rodzinami. będzie pomagać w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, socjalnych, czasem załatwi coś w urzędzie, podpowie, 
jak prowadzić dom czy zaplanuje domowy budżet. Asystent ma być osobą 
z doświadczeniem życiowym, zatrudni go gmina.

Asystent rodziny to wykwalifikowany, odpowiednio przeszkolony pra-
cownik, którego głównym zadaniem jest kompleksowa pomoc i stosowanie 
metod uwzględniających indywidualne potrzeby każdej z rodzin objętych 

10 Zob. I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na 
Rozwiązaniach w pracy socjalnej, „Śląsk” sp z o.o. Wyd. Naukowe, Katowice 2010, s. 119-146. 
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opieką. Częsty kontakt z rodziną umożliwi asystentowi szybką reakcję 
i modyfikację działań. Do zadań asystenta będzie należało przeprowadze-
nie dogłębnej analizy problemów występujących w rodzinie oraz poznanie 
przyczyn tych problemów. Następnym zadaniem będzie wspólne ustalenie 
kolejności oraz sposobów ich rozwiązywania.

Asystent nie może niczego wytykać, ma jedynie stymulować do lepsze-
go życia, a jak trzeba, to może nauczyć np. gotowania, codziennej organiza-
cji życia, przestrzegania terminów, chociażby terminów szczepień dziecka 
albo wizyt w urzędzie pracy. Nowo powoływany specjalista ma wydobyć 
z rodziny potencjał, który w niej drzemie. W myśl przyjętej ustawy odebra-
nie dziecka rodzicom będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu wszystkich 
sposobów wsparcia.

Zawód asystenta ma niewątpliwie swoje plusy i minusy. Do pozytyw-
nych stron można zaliczyć:
	 −	 poczucie większego wpływu na zmianę sytuacji w rodzinie,
	 −	 lepsza i intensywniejsza współpraca z innymi służbami społecznymi, 

lepszy przepływ informacji,
	 −	 elastyczny czas pracy,
	 −	 brak obciążenia dodatkowymi obowiązkami niezwiązanymi bezpo-

średnio z pracą socjalną, np. przyznawaniem zasiłków,
	 −	 większa niezależność w planowaniu pomocy finansowej. 

Zgłaszane są również wątpliwości, pojawiają się obawy związane z po-
wstaniem nowych rozwiązań, wskazuje się wówczas na:
	 −	 większe obciążenie psychiczne związane z intensywnym kontaktem 

z rodziną,
	 −	 większe poczucie odpowiedzialności za podopiecznych,
	 −	 rozległy rejon do objęcia pomocą (wiąże się to również z dotarciem 

do wielu miejsc rozsianych po całym mieście, gminie).
Część dotychczas pracujących pracowników socjalnych w różnych gre-

miach czy chociażby na forach internetowych wskazuje na niepotrzebne 
mnożenie stanowisk, przy jednoczesnym braku usprawnienia pracy do-
tychczas istniejących służb, co mogłoby się wyrażać chociażby w zmniej-
szeniu ilości klientów przypadających na jednego pracownika socjalnego 
czy zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych. 

Należy jednak zauważyć, że pojawiają się również głosy popierające 
nową ideę, wskazujące na istniejące luki w istniejącym systemie wsparcia  
rodzin niewydolnych i zagrożonych patologią. 
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Wydaje się, że – jak zazwyczaj przy wprowadzaniu nowych koncepcji –  
praktyka zweryfikuje rozwiązania teoretyczno-prawne, podpowie wskaza-
nia praktyczne.
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Praca z rodzicami w sytuacjach kryzysowych

funkcjonowanie jednostki i jej osobowość kształtuje wiele czynników, 
które powodują, że jednostka nabywa trwałych odniesień do sytuacji i po-
glądów. To, co najsilniej oddziałuje na osobę, to osoby znaczące, system wy-
magań, powtarzające się systematycznie sytuacje i wydarzenia o wyjątkowej 
sile. Wymienione czynniki można odnaleźć przede w rodzinie, gdyż będąc 
podstawowym środowiskiem życia człowieka, zwłaszcza dziecka, staje się 
najistotniejszym punktem odniesienia1. Od stabilności i równowagi pa-
nującej w rodzinie zależy wypełnianie przez rodziców zadań opiekuńczo- 
-wychowawczych, których celem powinno być właściwie rozumiane dobro 
dziecka. 

Stabilność i równowaga w rodzinie jest zaburzona lub rodzi niepokój 
w sytuacjach, kiedy rodzice przestają sobie radzić z codziennymi zada-
niami, napotykając trudności nie do zniesienia. Ma wtedy miejsce kryzys, 
który jest odczuwaniem lub doświadczaniem jakieś sytuacji czy ciągu wy-
darzeń jako trudności wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej 
mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Osoba, która doświadcza kry-
zysu w jakimś jednym obszarze życia, zwykle też doznaje braku równowagi 
w innych dziedzinach, w pewnym sensie kryzys obejmuje wszystkie sfery 
osobowości i obszary życia. Człowieka, który znajduje się w kryzysie, często 

1 Por. A. łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, KUL, Lublin 
2008, s. 36.
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charakteryzuje kryzys wewnętrzny, kryzys w kontaktach międzyludzkich, 
kryzys roli (np. matki lub ojca)2.

Człowiek, który znalazł się w kryzysie potrzebuje przede wszystkim 
wsparcia i pomocy. Pomoc ta jest szczególnie potrzebna osobom, które są 
rodzicami, gdyż ich kryzys w sposób znaczący odbija się na funkcjonowa-
niu i rozwoju ich dzieci. Prezentowany tekst przestawia specyfikę funkcjo-
nowania w roli rodzica, kryzysy jakich rodzice doświadczają jako osoby 
i jako rodzice, a także wskazuje na sposoby pracy z rodzicami w sytuacjach 
kryzysowych oraz metody, które mogą być wsparciem dla wychodzenia 
z kryzysu i zobaczenia zaistniałej trudności jako szansy na rozwój i odzy-
skanie życiowej równowagi.

Rodzice i dzieci

Urodzenie się dziecka stanowi dla małżonków dużą zmianę w życiu, jest 
to zmiana bardzo istotna i znacząca. Pojawienie się w domu nowego człon-
ka rodziny przynosi nowe doświadczenia, nowy układ wzajemnych stosun-
ków i relacji, nowe poczucie siebie, poczucie siebie w roli matki i w roli ojca. 
Zostanie rodzicem (matką lub ojcem) jest wydarzeniem nieodwracalnym 
i permanentnym, tego faktu nie można zmienić.

Rodzinę prawidłowo funkcjonującą, rodzinę silną i zdrową charakte-
ryzuje głębokie oddanie się wzajemne małżonków, którzy są przekonani, 
że małżeństwo jest trwałym związkiem i w którym mąż i żona działają na 
rzecz drugiego. Właściwa komunikacja między poszczególnymi członkami 
rodziny, wspólne spędzanie czasu, otwartość w wyrażaniu uczuć i potrzeb, 
zdolność do rozwiązywania trudnych sytuacji powodują, że rodzina jest 
coraz bardziej scalona i zjednoczona wokół wspólnych celów i wartości. 
W związku z tym w zdrowej rodzinie jest silne zaangażowanie religijne, 
elastyczność granic i wymiana między rodziną a „resztą świata”. W prawi-
dłowej rodzinie, w której zachowana jest emocjonalna równowaga i stabil-
ność poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb, rodziną kierują rodzice 
i są za nią odpowiedzialni3. 

2 Por. b. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademic-
kie „żak”, Warszawa 2008, s. 113.

3 Por. A. błasiak, Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości, w: Wybrane zagad-
nienia pedagogiki rodziny, red. A. błasiak, e. Dybowska, Wyższa Szkoła filozoficzno-Peda-
gogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 101.
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W rodzinie funkcjonalnej rodzice pomagają dziecku rozwijać się w taki 
sposób, aby gdy dorosną, były dojrzałe i zadowolone z siebie oraz by były 
zdolne do ochrony własnej tożsamości. W takiej rodzinie dziecko czuje się 
cenione dlatego, że po prostu jest. Takie dziecko w dorosłym życiu odczu-
wa swoją wartość i potrafi afirmować swoją osobę. Rodzice zawsze stają 
po stronie dziecka jako osoby, chronią je, szanują jego prawa do własnego 
ciała, myśli, uczuć i zachowań. W takiej rodzinie rodzice wiedzą, że niedo-
skonałość jest częścią natury ludzkiej i akceptują fakt, że człowiek (również 
dziecko) może popełniać błędy. Kiedy dziecko popełnia błędy, rodzic uczy 
je, jak je naprawić, co w dorosłym życiu przekształca się w odpowiedzial-
ność za swe niedoskonałości i ich akceptację. W zdrowej rodzinie dziecko 
polega na rodzicach w zaspokajaniu swoich potrzeb, a rodzice troszczą się 
o ich zaspokojenie, ucząc jednocześnie, jak podstawowe potrzeby człowieka 
zaspokajać wraz z wiekiem coraz bardziej samodzielnie. Rodzice bowiem 
potrafią rozpoznać potrzeby i pragnienia dziecka. Rodzice w funkcjonalnej 
rodzinie wiedzą, czego się spodziewać po dziecku w każdym wieku, pozwa-
lają dziecku być dzieckiem stosownie do wieku i stawiają wymagania ade-
kwatne do możliwości dziecka z uwzględnieniem jego rozwoju i potrzeby 
coraz większej samodzielności i odpowiedzialności4. 

W wypełnianiu roli rodzica istotne jest przyjęcie właściwej postawy 
wobec współmałżonka i dzieci. Ważne jest, aby nie „przedobrzyć” i nie 
„obcinać” wzajemnych relacji, tylko pozostać przy regule „złotego środ-
ka”. Nadmiar – zarówno, jak i niedomiar – nie jest pożądany. Właściwa 
bliskość, odpowiednia pomoc, rozumna swoboda i stosowne wymagania 
to postawy, które pozostają między skrajnością nadmiaru i niedomiaru, 
co w efekcie pozwala kochać dziecko dojrzałą miłością. Dojrzała miłość 
nie może być przeciwstawiana odrzuceniu, gdyż nadmierna bliskość sta-
je się z czasem męcząca i ograniczająca. Dojrzała miłość to także bliskość 
emocjonalna, odpowiednia pomoc, rozumna swoboda i odpowiednie wy-
magania. Każda z tych postaw podlega zmianom w zależności od sytuacji 
i wieku dziecka. Małemu dziecku bardziej jest potrzebna bliskość fizyczna 
matki niż nastoletniemu. Jednak właściwa bliskość zawsze będzie wyraża-
ła zainteresowanie drugą osobą i współodczuwanie radości kłopotów, co 
w dorosłym życiu dziecka wyraża się właściwymi więziami emocjonalnymi 

4 Por. S. Kawula, Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych, w: Pedagogika ro-
dziny – obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. brągiel, A.W. Janke, Wydawnic-
two A. Marszałek, Toruń 2000, s. 129-130.
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z rodzicami. Odpowiednia pomoc rodziców wobec dziecka zmniejsza się 
wraz z tym, jak wzrasta samodzielność dziecka, przechodzi ona od peł-
nej opieki nad niemowlakiem do wspierania w sytuacjach trudnych dzieci 
dorosłych. Rozumna swoboda jest zawsze ograniczona rozsądnymi rama-
mi i wymaganiami i zmienia się wraz z wiekiem dziecka, które coraz bar-
dziej zaczyna decydować o swoich sprawach. Rozsądne wymagania liczą 
się zawsze z możliwościami dziecka, jego wiekiem, zdolnościami i stanem 
zdrowia. Nie powinny rosnąć w sposób nagły, ale stopniowo, wraz z tym, 
jak zmieniają się możliwości dziecka do podejmowania nowych zadań  
i zachowań5.

Niezastąpioną w relacji rodzic-dziecko jest więź emocjonalna. Chcąc 
nawiązać z kimś więź, należy komunikować swoje uczucia i swoje grani-
ce, wyrażać prawdziwego siebie. Więź pomiędzy rodzicami i dziećmi jest 
podstawową profilaktyką, tworząc płaszczyznę porozumienia. Silna więź 
z rodzicami obok zainteresowania rodziców nauką szkolną dzieci, regular-
nymi praktykami religijnymi oraz poszanowaniem norm, praw, wartości 
społecznym i autorytetów stanowi główny czynnik chroniący młodego 
człowieka od podejmowania zachowań ryzykownych i zatracaniem wła-
snego człowieczeństwa6.

Często rodzice odczuwają konieczność bycia idealnymi rodzicami, 
dziecko takich nie potrzebuje, dziecko potrzebuje normalnych rodziców, 
którzy poprzez wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, a także przez respek-
towanie prawa do uczuć i wyrażania potrzeb swoich dzieci wnoszą swój 
wkład na rzecz tego, aby świat był bardziej taki, jaki wszyscy ludzie chcie-
liby mieć7.

będąc normalnymi rodzicami, małżonkowie doświadczają kryzysu. 
Pragnąc właściwie rozumianego dobra swojego dziecka, nie potrafią do 
niego dążyć z powodu trudnej sytuacji, która przerasta ich możliwości po-
radzenia sobie z nią. 

5 Por. M. braun-Gałkowska, Poznawanie systemu rodzinnego, KUL, Lublin 2007, s. 29-37.
6 Por. A. Arendarska, K. Wojcieszek, Przygotowanie profilaktyki domowej, PARPA, War-

szawa 2003, s. 31.
7 Por. M. Król-fijewska, Trening asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwo-

ści, Warszawa 1993, s. 110.
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Rodzice i ich sytuacje kryzysowe

Źródeł kryzysu w rodzinie i w wypełnianiu ról rodzicielskich moż-
na w dużej mierze dopatrywać się w powszechnie panującej globalizacji, 
przemianach społeczno-kulturowych, bezrobociu, powszechnie obecnym 
w codzienności mass mediom, obserwowalnej dezorganizacji struktury ro-
dzinnej, przemocy domowej, zaburzonej komunikacji i interakcji między 
członkami w rodzinie (dorosłymi i dziećmi). Przyczyny można dzielić na 
zewnętrzne i wewnętrzne wobec osób i wobec rodzin8. 

Jednym z przejawów zmian, jakie dokonują się w społeczeństwie w XXI 
wieku, jest zmiana filozofii życia. Przestają się liczyć wartości absolutne, 
tradycyjne, a nabierają znaczenia jako cel życia – odczuwanie przyjemności 
oraz posiadanie (rzeczy i osób). Drugi człowiek jest coraz częściej trakto-
wany jako źródło przyjemności i jako taki – akceptowany (a raczej uży-
wany) lub odrzucany. Uprzedmiotawianie najbliższych osób przyspiesza 
konieczność zdobycia funduszy na przyjemności, trzeba więcej pracować, 
czyli mniej czasu spędzać z rodziną. Coraz mniej warunków sprzyjających 
wzajemnemu poznawaniu się, budowaniu więzi i wspieraniu siebie. Dla 
dziecka „rodzicem” (czyli osobą znaczącą) staje się Internet, komputer, ró-
wieśnicy czy wręcz po prostu przypadkowe osoby, których atutem jest to, 
że są dostępne. Dla współmałżonka – podobnie. Takie sytuacje generują 
kolejne procesy w psychice głęboko destrukcyjne dla poszczególnych osób, 
dla wspólnoty rodzinnej i w ostateczności dla społeczeństwa. 

Szansą na zatrzymanie procesu destrukcji i odwrócenie jego kierun-
ku w stronę życia jest cierpienie doświadczane w relacjach z bliskimi, czy 
też z powodu ich braku. Uświadomienie sobie własnej bezradności, braku 
możliwości poradzenia sobie z sytuacją – może być początkiem dobrych 
zmian. Może, ale nie musi. Warunkiem jest zwrócenie się po pomoc do 
właściwych osób lub instytucji– a to już zwykle wymaga wiedzy, gdzie szu-
kać, a przede wszystkim odwagi, będącej w tym przypadku funkcją zaufa-
nia do drugiego człowieka. Zaufania mocno przecież i świeżo nadwyrężo-
nego w bliskiej relacji. To, co jest przyczyną wołania o pomoc, często staje 
się przeszkodą w skorzystaniu z niej.

Kolejną przeszkodą jest absolutyzowanie przyjemności i odrzucanie 
cierpienia jako naturalnej części życia człowieka, niezbędnego sygnału,  

8 Por. b. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, dz. cyt., s. 112.
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że dzieje się coś, co wymaga szczególnej uwagi i troski. Zamiast zajęcia się 
trudną sytuacją dużo prostszym rozwiązaniem wydaje się postawa znie-
czulenia, odcięcie się od świadomości bólu. Lista sposobów znieczulania 
jest coraz dłuższa: tabletki przeciwbólowe, „przeciwgrypowe”, „przeciw-
stresowe” itd., alkohol, narkotyki, Internet, gry komputerowe, ekstremalne 
przeżycia, zakupy, kolejne kredyty, destrukcyjne formy „uprawiania” seksu. 
Te i inne znieczulacze-pułapki bardzo szybko prowadzą do uzależnienia, 
odbierając osobie wolność i zdolność widzenia prawdy. Destrukcja w ro-
dzinie jest wówczas nieunikniona i dotyczy zarówno poszczególnych osób, 
jak i relacji.

Jest oczywiste, że im wcześniej rodzina otrzyma wsparcie w sytuacji kry-
zysowej, tym mniej doświadczy nieodwracalnych skutków negatywnych. 
Do terapeuty rodzinnego trafiają zwykle kobiety, rzadziej mężczyźni czy 
oboje małżonkowie. Zgłaszane problemy dotyczą najczęściej:
 1) relacji małżeńskiej i rodzicielskiej: 
	 •	 kłótnie z mężem/żoną, brak umiejętności rozwiązywania konfliktów 

i problemów,
	 •	 kłótnie non stop, o wszystko, brak dobrych chwil,
	 •	 brak umiejętności wyrażania swoich potrzeb,
	 •	 nieradzenie sobie z emocjami, szczególnie ze złością,
	 •	 lęk przed złością własną i innych osób,
	 •	 od wielu lat brak relacji z mężem, milczenie obustronne trwające po 

6 miesięcy,
	 •	 brak bliskości, kontaktu, rozmów z mężem („Coraz mniej wiem 

o moim mężu, nawet nie wiem, gdzie pracuje.”),
	 •	 związanie z rodziną pochodzenia, rodzice są bliżsi niż żona/mąż,
	 •	 mąż odszedł do innej kobiety (nagle, po 25 latach małżeństwa),
	 •	 mąż/żona zdradza,
	 •	 uwikłanie się w relację pozamałżeńską i jednocześnie pragnienie ra-

towania swojego małżeństwa,
	 •	 różnice wychowawcze między mamą i tatą, np. wymagania i warto-

ści kontra chaos i zabawy;
 2) relacji z dzieckiem:
	 •	 dziecko nie chce się uczyć (np. 17-latek ma oceny 8 x 1 w klasie po-

wtórkowej), wagaruje, ignoruje rodziców, 
	 •	 3-latek ciągle bije inne dzieci,
	 •	 dziecko słucha tylko tatę albo tylko mamę,
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	 •	 13-letnia córka nie wraca na noc do domu, kradnie, pije alkohol, 
okalecza się,

	 •	 próba samobójcza dziecka;
 3) sytuacji szczególnych:
	 •	 choroba psychiczna męża/żony,
	 •	 niepełnosprawność dziecka,
	 •	 przemoc,
	 •	 uzależnienie (u dziecka albo u współmałżonka, najczęściej gry kom-

puterowe, Internet, alkohol, seks, zakupy),
	 •	 rozwód, 
	 •	 śmierć bliskiej osoby,
	 •	 migracje zarobkowe.

Szczególnej troski wymagają trudności wychowawcze i uporczywe kon-
flikty pomiędzy małżonkami.

Trudności wychowawcze rodziców

Doświadczenia terapeuty rodzinnego wskazują, że potrzeba pomocy 
w wypełnianiu zadań rodzicielskich jest dla wielu osób szczególnie trudna 
do uznania. Porażki wychowawcze są rozumiane jako dowód braku warto-
ści całej osoby, przegrana nie tylko w roli matki czy ojca. Sytuacja kryzyso-
wa w relacji z dzieckiem zostaje zinternalizowana, ponieważ rodzicielstwo 
zwykle jest przeżywane bardzo głęboko, dotyczy poczucia własnej tożsamo-
ści, dla wielu osób wiąże się z sensem istnienia. Wychowanie dziecka wy-
maga ogromnego trudu nie tylko w subiektywnym odczuciu. Każdy rodzic 
chce dla swojego dziecka jak najlepiej, jest przekonany, że daje swojemu 
dziecku wszystko, co ma w sobie najlepszego. Kompetencje rodzicielskie 
bierze z rodziny pochodzenia, nawet jeśli jako dorosły nie akceptuje swoich 
rodziców i postanawia być lepszym ojcem czy matką. Przyznanie się do 
fiaska wysiłków dotyka zatem także poczucia lojalności rodzinnej, bardzo 
silnej motywacji zachowań każdego człowieka. Dlatego latami może trwać 
samodzielne – mimo nieskuteczności – poszukiwanie rozwiązań, utrwala-
nie destrukcyjnych zachowań i sposobów radzenia sobie z trudnościami, 
co szczególnie dla dzieci ma konsekwencje bardzo dalekosiężne. Zwrócenie 
się do profesjonalisty bywa wówczas „wymuszane” przez otoczenie, najczę-
ściej przez szkołę, i dla rodziców jest ostatecznym dowodem ich osobistej 
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klęski. Rodzic w takim stanie trafiający do profesjonalisty wymaga szcze-
gólnej troski i zrozumienia.

Wśród powodów trudności w sięganiu po pomoc wyróżnia się ogrom-
ne poczucie winy i wstyd. Poradzenie sobie z rodzicielskim poczuciem 
winy jest pierwszym zadaniem w pracy z rodzinami, warunkiem budo-
wania kontaktu i współpracy w poszukiwaniu przyczyn kryzysu i nowych 
rozwiązań. Do terapeuty rodzinnego trafiają rodzice, którzy już doświad-
czyli wielu negatywnych ocen i oskarżeń w swoim środowisku (ze strony 
współmałżonka, dalszej rodziny, sąsiadów, nauczycieli i innych osób) i tyl-
ko takich będą oczekiwali, nawet jeśli ich agresywne (z lęku) zachowanie 
będzie temu przeczyło. Doświadczenie akceptacji, szacunku i zrozumienia 
będzie miało fundamentalne znaczenie „leczące”. Rodzic potrzebuje przede 
wszystkim odzyskania (zbudowania) poczucia własnej wartości jako osoba 
i jako matka/ojciec, a także nadziei na znalezienie pozytywnych rozwiązań 
w boleśnie przeżywanej sytuacji. Jednym z trudniejszych elementów proce-
su poszukiwania pozytywnych zmian jest odkrywanie związku między za-
chowaniami dziecka a jakością relacji małżeńskiej. Po stronie osoby poma-
gającej szczególnie przydatna jest empatia i umiejętności komunikacyjne, 
w tym nazywanie uczuć i potrzeb, docenianie, dowartościowywanie oraz 
znajdowanie pozytywnych motywacji, nawet w najtrudniejszych zachowa-
niach członków rodziny. 

bezradność rodziców często prowadzi do prób „zawieszenia się” na te-
rapeucie i przekazania mu odpowiedzialności za poprawę sytuacji, a jedno-
cześnie desperackiego korzystania z innych doradców (czemu towarzyszy 
silne poczucie winy z powodu nielojalności wobec „własnego” terapeuty), 
w nadziei szybszego i łatwiejszego spełnienia oczekiwań. Jedno i drugie 
może uniemożliwić dobre zmiany w rodzinie i pogłębić chaos, tym bar-
dziej że poglądy pedagogów i psychologów na temat sposobów zmiany 
zachowania dziecka bywają znacznie zróżnicowane, a nawet sprzeczne. 
Terapeuta pomagający rodzinie powinien to rozumieć, akceptować i po-
zytywnie przeformułowywać. Powinno się także dawać prawo popełniania 
błędów i wspomagać poszukiwanie sposobów ich naprawiania. Ważna jest 
także pomoc uświadomieniu członkom rodziny przyczyn i konsekwencji 
zachowań oraz nazwanie potrzeb, jakie domagają się zaspokojenia. W du-
żym stopniu terapeuta winien być w sytuacji kryzysowej dobrym, rozumie-
jącym i wymagającym rodzicem, modelując wzrastanie swoich pacjentów 
jako osób, jako małżonków, jako rodziców. Szczególne znaczenie w proce-
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sie towarzyszenia zmianom ma faza rozstawania się, usamodzielniania się 
rodziny i cieszenia swoją odrębnością jako osoby i jako wspólnoty. To do-
świadczenie także procentuje w relacjach pomiędzy rodzicem i dzieckiem.

Kryzysy i konflikty między małżonkami

Kryzys i konflikt między rodzicami jest dla dziecka jednym z najtrud-
niejszych przeżyć, szczególnie gdy jest długotrwały i nacechowany wza-
jemną wrogością. W każdej rodzinie zdarzają się spory i konflikty. To 
normalne, a nawet wskazane. Czasami jednak nieporozumienia pomiędzy 
małżonkami stają się tak duże, że mogą prowadzić do poważnego kryzysu 
lub rozpadu rodziny. Jest to sytuacja szczególnie trudna dla dzieci. Kiedy 
rodzice walczą z sobą, zwykle nie są świadomi, co ich dzieci przeżywają 
i czego potrzebują. Dorośli doświadczają wówczas bardzo silnych emocji, 
czują się osamotnieni i nie mają zaspokojonych wielu swoich potrzeb. Tym 
bardziej dziecko: jest przerażone, bezradne i bez możliwości wpływu na 
swoją sytuację. badania naukowe9 stwierdzają, że wzajemna wrogość rodzi-
ców i ich gwałtowne kłótnie czynią w życiu dziecka większe spustoszenie, 
niż zupełny rozpad rodziny.

Kryzysy rodzinne pojawiają się z różnych przyczyn, mają różny prze-
bieg i tło, jednak każdy długotrwały konflikt pomiędzy małżonkami – obok 
swojej niepowtarzalności – cechują następujące zjawiska:
	 •	 bardzo silne emocje: ból, lęk, przerażenie, bezradność, poczucie wi-

ny, poczucie krzywdy, złość, bunt, sprzeciw, nienawiść, rozpacz, roz-
darcie; 

	 •	 postępująca destrukcja – w osobach i w relacjach;
	 •	 poczucie utraty wielkiego dobra, smutek i żałoba;
	 •	 bez pomocy z zewnątrz nie jest możliwa zmiana w dobrą stronę;
	 •	 powyższe dotyczy wszystkich osób w rodzinie, a także środowiska – 

m.in. osób pomagających.
Nieotrzymanie pomocy w sytuacji kryzysu odpowiednio wcześnie 

prowadzi do utraty szansy na ratowanie małżeństwa. Rozpad rodziny jest  

9 A. Charlish, Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom?, Wydawnictwo TeRKA, 
bielsko-biała 2003, s. 41; w publikacji autorka przywołała też wiele innych badań nauko-
wych opisujących skutki konfliktów pomiędzy rodzicami, również rozwodu i ponownego 
związku, w życiu dzieci.
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zwykle długim procesem, traumatycznym dla wszystkich jej członków, 
szczególnie dla dzieci. badania potwierdzają, że rozwód pomiędzy rodzica-
mi może być bardziej bolesny i destrukcyjny w swoich skutkach niż śmierć 
jednego z nich10. Dzieje się tak, gdy rodzice – zajęci wzajemnymi relacjami, 
pełnymi trudnych emocji i często raniących zachowań – opuszczają emo-
cjonalnie swoje dzieci, a nawet szukają w nich „sprzymierzeńców” w walce 
ze współmałżonkiem. Dziecko bywa „używane” do ranienia współmałżon-
ka lub traktowane jak przeciwnik, jeśli „zdradzi”. Jest stawiane pomiędzy 
walczącymi rodzicami, którzy oczekują, że ich dziecko dokona wyboru – 
kto z nich ma rację, kto jest lepszy i godny miłości11. Rodzice, którzy tak 
postępują, nie są świadomi konsekwencji dla dziecka – spustoszeń w je-
go rozwoju i kształtującej się osobowości. Podstawową potrzebą i prawem 
dziecka jest przecież kochać i być kochanym przez oboje rodziców, na za-
wsze i bezwarunkowo. 

Program Rodzice się kłócą. Jak pomóc sobie i dziecku?

Do psychologów, pedagogów i terapeutów trafiają osoby już bardzo po-
ranione i zmęczone mnożącymi się problemami. Potrzebna jest wówczas 
pomoc możliwie interdyscyplinarna, dla dorosłych i dla dzieci. Relacji mał-
żeńskiej może nie uda się odbudować, jednak trzeba zrobić wszystko, co 
możliwe, żeby naprawić i utrzymać relację rodzicielską – tak, by zapewniała 
uczciwą współpracę małżonków dla dobra ich dzieci. Jest to zwykle bardzo 
trudne i wymaga profesjonalnego wsparcia. W Polsce jest coraz więcej pro-
pozycji dla skonfliktowanych lub rozwodzących się rodziców, jedną z nich 
jest program Rodzice się kłócą. Jak pomóc sobie i dziecku?

Program Rodzice się kłócą. Jak pomóc sobie i dziecku? jest kierowany 
do osób mających obowiązki rodzicielskie i doświadczających poważnego 
kryzysu w relacji małżeńskiej. Objawami kryzysu mogą być np. narastające 
trudności w porozumiewaniu się, długotrwałe konflikty, myśli o rozstaniu, 
proces separacyjny lub rozwodowy, nieporozumienia podczas ustalania 
planu opieki rodzicielskiej, a także sytuacje, gdy powtarzają się destruk-

10 M. Herbert, Żałoba w rodzinie. Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzino, GWP, 
Gdańsk 2005, s. 54.

11 Por. tamże, s. 29-32.
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cyjne zachowania, również gdy małżonkowie rozstali się, a mimo to nadal  
z sobą walczą.

Celem programu jest dostarczenie rodzicom wiedzy i umiejętności nie-
zbędnych do tego, żeby poradzić sobie z konfliktem i zranieniami doświad-
czanymi w relacji ze współmałżonkiem (partnerem) bez przenoszenia swo-
ich problemów na dziecko, tj. ze zrozumieniem jego przeżyć i potrzeb. 

Praca w grupie warsztatowej ma zapewnić warunki umożliwiające 
w szczególności:
	 •	 zdiagnozowanie osobistej sytuacji,
	 •	 uświadomienie przeżywanych emocji, strat i potrzeb,
	 •	 doświadczenie wsparcia emocjonalnego,
	 •	 poznanie uczuć i potrzeb dzieci oraz ich sposobów radzenia sobie 

z sytuacją,
	 •	 odnalezienie możliwości wsparcia i chronienia dzieci przed destruk-

cyjnymi skutkami konfliktu pomiędzy rodzicami,
	 •	 poszukiwanie konstruktywnych form rozwiązywania konfliktów 

i problemów,
	 •	 rozwinięcie umiejętności odnajdywania sensu nawet najbardziej bo-

lesnych doświadczeń,
	 •	 ukierunkowanie na przyszłość.

Kolejność tematyki spotkań wynika z potrzeb uczestników i logiki pro-
cesu przemian psychologicznych, w zgodzie z zasadą: możemy dać tylko 
to, co mamy – a mamy tylko to, co dostaliśmy. Treści i sposób prowadzenia 
warsztatu jest spójny z programem Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, 
jest niejako kolejną częścią tego programu. W warsztatach Rodzice się kłó-
cą. Jak pomóc sobie i dziecku? mogą uczestniczyć zarówno osoby, które już 
brały udział w innych częściach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, jak 
i niemające wcześniejszych doświadczeń tego rodzaju. Program przewiduje 
oddzielne grupy dla kobiet i oddzielne dla mężczyzn. Jest to jeden z wa-
runków budowania poczucia bezpieczeństwa, niezbędnego uczestniczkom 
i uczestnikom do skoncentrowania się na własnym rozwoju i poszukiwa-
niu w sobie możliwości konstruktywnych zmian, bez rozpraszania uwagi 
i energii na potrzebę obrony i podtrzymywanie gier rodzinnych. 

Grupy nie powinny być większe niż 12 osób. Czas trwania: 40-48 go-
dzin, a jeśli jest taka potrzeba ze strony uczestników i prowadzących – bar-
dzo wskazana jest kontynuacja, np. w formie grupy wsparcia i rozwoju. 
Niezbędną pomocą są adresy dostępnych dla uczestników instytucji udzie-



208 ewa Dybowska, Zofia Reyzz-Rubini, Katarzyna Wojtanowicz

lających wsparcia rodzinie, w szczególności pomocy psychologicznej (tera-
peutycznej) i mediacyjnej. W trakcie trwania pracy grupowej lub pomiędzy 
spotkaniami może być potrzebna uczestnikom indywidualna pomoc psy-
chologiczna. Scenariusze zajęć są skonstruowane elastycznie, z możliwością 
dostosowania do konkretnych sytuacji i potrzeb uczestników. Rozwiązania 
szczegółowe mają odzwierciedlać specyfikę problemów i oczekiwań rodzi-
ców decydujących się na udział w zajęciach w danej grupie. Optymalną 
sytuacją jest zbadanie potrzeb przed rozpoczęciem spotkań grupowych, 
jednak w praktyce osoby prowadzące często nie mają takiej możliwości ze 
względu na ograniczone środki finansowe. Rozwiązaniem jest nieprzywią-
zywanie się do przygotowanego wcześniej scenariusza zajęć.

Wspólny dla wszystkich grup jest „kręgosłup” programu, zbudowany 
w oparciu o kilka zasad:
	 •	 zajmujemy się najpierw tym, co jest najbardziej żywe w świadomości 

uczestników tu i teraz (często są to wydarzenia z przeszłości, związa-
ne z relacją małżeńską), stopniowo przechodząc aż do zwrócenia się 
ku przyszłości,

	 •	 najpierw dajemy (uwagę, zrozumienie, wsparcie, wiedzę), następnie 
pomagamy uczestnikom „oddać” najbliższym to dobro, które otrzy-
mali,

	 •	 nowa wiedza jest wprowadzana z zachowaniem logiki cyklu D.A. 
Kolba,

	 •	 ze szczególnym wyczuleniem reagujemy na pojawiające się poczu-
cie winy, bardzo destrukcyjne; w takich momentach fundamental-
ne znaczenie ma umiejętność przeformułowywania wypowiedzi 
i szczere przeświadczenie osób prowadzących, że „cokolwiek zrobi-
łaś (zrobiłeś), było to najlepsze, co w tamtej sytuacji mogłaś (mogłeś) 
zrobić; teraz wiesz więcej – zatem może spróbujesz inaczej”.

Program Rodzice się kłócą. Jak pomóc sobie i dziecku? był realizowany 
m. in. w Warszawie, organizatorem finansującym całość była fundacja Po-
mocy Psychologicznej i Duchowej INIGO. Warsztaty poprzedziły konsul-
tacje, na które zgłosiło się 36 osób chętnych, w tym 1 mężczyzna. Przepro-
wadzono 48 godzin zajęć (12 spotkań, wrzesień-grudzień 2009) w grupie 
13-osobowej (taka liczba ustaliła się od czwartego spotkania; początkowo 
lista uczestników obejmowała 15 kobiet). Ukończyło zajęcia 13 matek, a 11 
z nich kontynuuje spotkania w formie grupy wsparcia i rozwoju spotykają-
cej się regularnie od prawie dwóch lat (dane z października 2011).
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W ewaluacji przeprowadzonej bezpośrednio po zajęciach uczestniczki 
wysoko oceniły program warsztatu i efekty w życiu rodziny. Oceny po-
twierdziły osiągnięcie założonych celów. Jeszcze bardziej cieszą korzystne 
zmiany obserwowane w ich późniejszych losach. Program znajduje duże 
zainteresowanie także wśród profesjonalistów pracujących z rodziną: psy-
chologów, pedagogów, terapeutów, kuratorów i pracowników socjalnych. 
Prezentacje i szkolenia odbyły się m.in. w Warszawie, Sokółce Podlaskiej, 
białymstoku, Olsztynie, Toruniu i Szczecinie.

W zamyśle autorki – warsztat jest elementem interdyscyplinarnego pro-
gramu pomocy dla rodzin doświadczających kryzysu w relacjach. Szcze-
gólnych owoców można się spodziewać po współpracy z sędziami orze-
kającymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, mogących kierować 
skonfliktowanych rodziców na tego rodzaju warsztaty. Ogrom problemu 
potwierdzają statystyki12: w 2000 roku 43 tysiące rozwodów na 211 tysię-
cy nowo zawieranych małżeństw, w 2006 roku – 71,9 tysięcy rozwodów 
na 226,2 tysięcy małżeństw; w 2010 roku – 61 tysięcy rozwodów na 228,3 
tysięcy małżeństw. 63% rozwodzących się rodziców wychowywało dzieci 
do 18 roku życia. Polskie prawodawstwo wprowadziło w ostatnich latach 
możliwość separacji zamiast rozwodu, a także prawo skorzystania z media-
cji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów między małżon-
kami. Nowe rozwiązania nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów. 
Doświadczenia sędziów, mediatorów i innych specjalistów wskazują na 
potrzebę zapewnienia rodzinom systemowego wsparcia psychologicznego, 
w tym edukacji w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania poro-
zumienia. Konkretnych propozycji jest coraz więcej, jednak stale mało, ze 
względu na ogrom potrzeb. 

Pomoc rodzicom w kryzysie

Omówione wyżej zjawiska obrazują, że sytuacje trudne mogą pojawić 
i pojawiają się w każdej rodzinie. Często bywa tak, że rodzina sama je prze-
zwycięża. Zdarzają się jednak sytuacje, które bez poszukiwania pomocy 
przeobrażają się w kryzys „nie do pokonania”. Czy tak musi być? Czy rodzice  

12 Por. Mały rocznik statystyczny Polski 2011, R. LIV, s. 125; Rocznik statystyczny Rzeczy-
pospolitej Polskiej 2010, RR. LXX, s. 228.
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są skazani na samodzielne zmaganie się z trudem rodzicielskim? A być mo-
że ten „dołek” potraktujemy jako szansę na umocnienie się?

Zaakcentowano także, że rodzina nie może być i nie jest skazana na sa-
modzielne pokonywanie trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskiej. 
funkcjonujący w naszym kraju system opieki nad dzieckiem i rodziną za-
pewnia rodzinie pomoc i wsparcie. System ten nie jest jednak doskonały, 
ale podlega ciągłemu rozwojowi. W roku 2008 znacznie znowelizowano 
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. W czerwcu 2011 roku została uchwalona 
Ustawa i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej13. Ciągłej noweliza-
cji podawana jest również ustawa pomocy społecznej. Na jaką pomoc więc 
mogą liczyć rodziny i rodzice?

Najbardziej korzystną formą pomocy jest przeciwdziałanie pojawianiu 
się trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Jednym ze sposobów na 
„dobre” rodzicielstwo jest nabywanie kompetencji wychowawczych, np. po-
przez udział w zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Umiejętności 
rodzicielskich, podobnie jak innych, należy nie tylko się uczyć, ale i dosko-
nalić. żeby być dobrym kierowcą, należy ukończyć kurs prawa jazdy i co 
najmniej rok trenować. I nawet najlepszym kierowcom przydarzają się koli-
zje drogowe, a nawet wypadki. A rodzicem? Rodzicami stajemy się, i niewie-
lu z nas do tej, jednej z najważniejszych ról na całe życie się przygotowuje. 

Program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców został zaadaptowany do 
polskich warunków na podstawie pozycji: Wychowanie bez porażek T. Gor-
dona i Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas 
mówiły A. faber, e. Mazlish. Głównym złożeniem programu jest podejście 
oparte na równowadze pomiędzy miłością, a stawianymi wymaganiami – 
kochać i wymagać. Miłość, akceptacja, szacunek do dziecka, obdarzenie go 
zaufaniem i poświęcanie mu czasu i uwagi to podłoże do tego, aby stawiać 
dziecku granice i wymagania oraz uczyć go norm. W trakcie zajęć w Szkole 
rodzice nabywają kompetencji komunikowania się z dziećmi oraz budowa-
nia prawidłowych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi14.

Kolejnym ważnym elementem w systemie pomocy rodzinie jest możli-
wość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa: pedagogicznego, psy-
chologicznego, prawnego. Poradnictwo jest to metoda wpływu, polegająca 

13 Ustawa i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 VI 2011 r. (Dz. U. 2011 
Nr 149 poz. 887).

14 J. Sakowska, Szkoła dla rodziców i wychowawców, CPPP MeN, Warszawa 1999,  
s. 8-9.
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na zachęcaniu do podjęcia samodzielnych działań zmierzających do po-
prawy sytuacji. Celem poradnictwa jest stworzenie motywacji do badania, 
odkrywania i rozumienia sposobów pełniejszego życia i poprawy samopo-
czucia. Ważne, aby dostęp do tej formy pomocy był bardzo uproszczony, 
bez formalności i w zasadzie „od ręki”. Aby każdy rodzic, który potrzebuje 
porady i konsultacji mógł w każdym momencie umówić się na spotkanie ze 
specjalistą, jak z lekarzem pierwszego kontaktu15.

W bardziej zaawansowanych trudnościach rodzice mogą zostać skie-
rowani na terapię. Psychoterapia nastawiona jest na leczenie odległych 
skutków urazu, odbudowę poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie 
i innych, poczucia kontroli i panowania nad sobą i swoimi sprawami16. Jest 
to swojego rodzaju interwencja kryzysowa. Składają się na nią różne formy 
pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej, prawnej, które mają na celu 
przywrócenie równowagi funkcjonowania rodziny17.

Poza wymienionymi powyżej i najbardziej rozpowszechnionymi, istnie-
je szereg metod pomocy rodzinie i rozwijający się system wprowadza co raz 
to nowe rozwiązania. W ostatnich latach rozwinęły się metody:
	 •	 Mediacje rodzinne – to metoda rozwiązywania sytuacji trudnych 

z udziałem trzeciej, bezstronnej i neutralnej osoby, którą jest me-
diator. Mediacja skupia się przede wszystkim na rozmowie pomię-
dzy stronami mediacji (rodzicami, rodzicami i dziećmi lub innymi 
członkami rodziny) oraz prowadzi do wypracowania satysfakcjo-
nujących wszystkich rozwiązań, odpowiadających na ich potrzeby. 
Jednym z efektów mediacji może być wypracowanie przez rodziców 
wspólnego planu opieki rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi18. 

	 •	 Spotkanie rodzinne (często nazywane Konferencją Grupy Rodzin-
nej) – jest to spotkanie jak największej ilości członków rodziny i osób 
zaprzyjaźnionych, w celu wspólnego zastanowienia się nad możli-
wościami rozwiązania sytuacji trudnej, która pojawiła się w rodzinie 
oraz wspólnego wypracowania planu pomocy dla rodziny19. 

15 C. Sutton, Psychologia dla pracowników socjalnych, GWP, Gdańsk 2004, s. 138.
16 Wybrane Zagadnienia Interwencji Kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, 

red. W. badura-Madej, Warszawa 1996, s. 126.
17 Tamże, s. 27.
18 Więcej w K. Wojtanowicz, Mediacje rodzinne jako sposób na rozwiązywanie konfliktów 

w rodzinie, w: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, dz. cyt., s. 275-289.
19 Więcej w e. Dybowska, Metoda „Spotkanie Rodzinne” jako szansa dla rodziny w sytu-

acji problemowej, w: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, dz. cyt., s. 317-331.
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	 •	 Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu – (Solution-focused Ap-
proach, SfA) to metoda znajdowania rozwiązań dla sytuacji proble-
mowych (w zasadzie niezależnie od natury samego problemu), bez 
odwoływania się do analizy przyczyn danego problemu, jego natu-
ry i podłoża. Istotą tej metody jest rozważanie stanu pożądanego, 
dla jakiego człowiek chce rozwiązania problemu. Metoda ta poma-
ga stworzyć rodzicom okazję doświadczenia własnej skuteczności 
i ukazania wyjątków od sytuacji problemowej. Powoduje to zmianę 
patrzenia na problem i motywuje do podejmowania wysiłków w kie-
runku poprawy sytuacji20.

	 •	 Videotrening komunikacji – jest to metoda pozwalająca na wypra-
cowanie prawidłowej komunikacji w rodzinie, zwłaszcza pomiędzy 
rodzicami i dziećmi. Znajduje ona swoje szczególne zastosowanie 
w rodzinach wieloproblemowych. Za pomocą obrazu rodzice mogą 
dokonać analizy funkcjonowania i relacji w rodzinie oraz odebrać 
sygnały płynące od dzieci. Na tej podstawie opracowują wspólnie 
z trenerem plan pracy, który ma na celu zmianę aktualnego stanu21. 

Powyższe metody zasługują na szczególne polecenie i częste wykorzy-
stanie w systemie pomocy rodzinie, ze względu na ich specyficzny charak-
ter. Są to metody, które wykorzystują potencjał, który tkwi w każdej rodzi-
nie, w każdej osobie i pozwalają na samodzielne wypracowanie i wdrożenie 
rozwiązań prze rodzinę. Jest to podejście, które pozwala umocnić się rodzi-
nie i rodzicom w swoich rolach. Umożliwia także zdobycie pozytywnych 
doświadczeń, które będą mogły być wykorzystane w przyszłości. 

Korzystnym rozwiązaniem w systemie pomocy rodzinie jest wprowa-
dzenie asystenta rodzinnego. Asystent rodzinny jest to osoba, która pracuje 
z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, motywując rodzinę do 
aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Asystent ro-
dziny kierowany jest przede wszystkim do pracy w tych rodzinach, w któ-
rych sytuacja dziecka wymaga wsparcia zewnętrznego22. Do zadań asysten-

20 Więcej w: I. Krasiejko, Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, 
„Praca socjalna” 24 (2009) nr 3, s. 28-38.

21 Więcej w: e. Reczek, Spojrzenie na Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Tra-
ining – VIT) w Polsce, w: Z teoretycznych i metodologicznych zagadnień Wideotreningu Ko-
munikacji, red. e. Reczek, L. Miś, Instytut Socjologii UJ, Kraków 2001, s. 11-15.

22 Por. e. Dybowska, Rola instytucji w profilaktyce rodzinnych uwarunkowań niedostoso-
wania społecznego dzieci, w: Dziecko zagrożone wykluczeniem, red. K. biel, J. Kusztal, Wyższa 
Szkoła filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 328.
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ta należy, w szczególności: wspólne z rodziną ustalenie i realizacja planu 
pracy, udzielanie poradnictwa i edukacji rodzinie, pomoc w wypełnianiu 
codziennych czynności oraz przezwyciężaniu sytuacji trudnych23.

bywają również rodziny, które pomimo udzielonej pomocy i wsparcia 
nie są w stanie samodzielnie wypełniać funkcji rodzicielskich, zapewniając 
dziecku zaspokojenie jego potrzeb i bezpieczeństwa. W takich sytuacjach 
prawo dopuszcza umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej lub rodzinie zastępczej. Ostateczną decyzję w tej sprawie zawsze 
podejmuje sąd. Możliwość taką powinno się jednak, dla dobra dziecka, 
stosować w ostateczności, po wykorzystaniu wszystkich instrumentów 
pomocy rodzinie. Izolacja dziecka od rodziny biologicznej powinna być 
jak najkrótsza. Jak wykazują badania, dzieci wychowujące się poza rodziną 
naturalną są i tak z nią bardzo silnie uczuciowo związane24. Należy więc 
dołożyć wszelkich starań, aby zachować dla nich tę rodzinę lub, jeśli to nie 
jest z różnych względów możliwe, zachować jej pozytywny obraz.

Zakończenie

Przykładem radzenia sobie z trudnościami w roli rodzica jest poniż-
sza lista efektów warsztatów umiejętności wychowawczych, wypracowana 
w kwietniu 2006 roku przez grupę uczestników Szkoły dla Rodziców i Wy-
chowawców, część 1 i 2. Warsztaty były prowadzone przez Zofię Reyzz- 
-Rubini w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy bemowo m. st. 
Warszawy w latach 1999–2005, a ich uczestnicy spisali następujące efekty 
w swoim życiu:

Samoświadomość rodzicielska
Uporządkowanie systemu wychowawczego
Potwierdzenie własnych intuicji
Wiedza, która daje poczucie bezpieczeństwa
Poznanie siebie
Impuls do szukania i pogłębiania kontaktu z samym sobą

23 Ustawa i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 VI 2011 r. (Dz. U. 
2011 Nr 149 poz. 887).

24 A. łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2008, s. 223.
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Podjęcie świadomej pracy nad budowaniem granic swoich i dzieci
Patrzenie na świat oczami dzieci
Poznanie konkretnych metod i języka komunikacji
Cierpliwość

Umiejętność uważnego słuchania innych
Rozumienie granic
Akceptacja inności, odmienności
Chęć zrozumienia drugiej osoby
Zasada: „zanim coś powiesz, to się zastanów, jakich chcesz efektów”
Wciągnięcie męża w wychowywanie dzieci
Własna asertywność
Rozwiązanie konfliktów z teściową
Rozwój warsztatu zawodowego jako pedagoga i nauczyciela
Mówienie do dziecka jasnych, prostych komunikatów

Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
Poczucie wspólnoty, że nie jestem sama (inni mają podobne problemy)
Uporządkowanie własnej hierarchii ważności i odnalezienie w niej sie-
bie
Umiejętność rozmawiania z dzieckiem
Pogłębienie więzi, bliskości z dzieckiem
Umiejętność budowania u dziecka zaufania do rodziców
Umiejętność pomagania dziecku w trudnych sytuacjach
Świadomość potrzeb dziecka
Uwaga ukierunkowana
Nowe spojrzenie na siebie i na dziecko

Zauważenie odrębności dziecka
Poprawa komunikacji w rodzinie
Poprawa relacji z innymi
Pewność siebie w podejmowaniu decyzji
łatwiejsze radzenie sobie w rodzicielskich, codziennych problemach
Umiejętność budowania dobrych relacji z dzieckiem, z uszanowaniem 
jego prywatności
Świadomość, że zmianę u dzieci należy zacząć od zmiany u siebie
Kreatywność
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Zdolność powrotu do własnego dzieciństwa
Pewność siebie jako rodzica

Umiejętność reflektowania
Umiejętność pomagania dziecku w dążeniu do celu
Świadomość, że zadaniem rodzica jest rozwijanie samodzielności  
dziecka
Umiejętność odpowiadania na pytania dziecka
Więcej słucham niż mówię
Rozumienie przyczyn zachowania dziecka
Rezygnacja z porównywania dzieci między sobą
Spokój wewnętrzny w relacjach i z samym sobą
Akceptacja siebie i własnych potrzeb
„branie” czasu dla siebie (ja też jestem ważna/ważny)

Otwarcie się na nowe źródła wiedzy o relacjach, rodzinie itp.
Obudzenie własnych marzeń i odwaga ich realizacji
Odnalezienie poczucia własnej wartości
Uwolnienie się od poczucia winy
Świadomość, że błędy nie pozostawiają szkód nieodwracalnych
Nadzieja na sukces wychowawczy
Nadzieja na trwałość więzi z dzieckiem
Nadzieja, że uda się uchronić dziecko przed zagrożeniami
Nowe, cenne kontakty, znajomości
Radość bycia mamą

Świadomość, że mogę dziecku zostawić dużo wolności
Uniknięcie rywalizacji między dziećmi o miłość

Rodzice uczestniczący w tych warsztatach zrozumieli, że tak naprawdę 
muszą zmienić siebie, swój sposób myślenia o sobie i o dziecku. W związku 
z tym zaobserwowane zmiany, jakie się w nich dokonały przebiegały na 
kilku poziomach: osobistym (intrapersonalnym), rodzicielskim, interper-
sonalnym i systemowym.

Wspierane rodzicielstwo może doprowadzić do odzyskania równowagi 
i stabilności w wypełnianiu roli matki i ojca. Jeżeli jednak już dojdzie do sy-
tuacji, kiedy dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka i zabezpieczenia jego 
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potrzeb trzeba zabrać je do placówki, to praca z rodzicami powinna pójść 
w tym kierunku, aby więź z biologicznymi rodzicami nie została zerwana. 

Ważnym jest, aby pomoc udzielana rodzinie odbywała się we współpra-
cy wszystkich instytucji i organizacji za nią odpowiedzialnych. Tylko ta-
kie współdziałanie może przynieść długofalowe korzyści i pomóc rodzinie 
w przezwyciężeniu trudności. Nawet największe zaangażowanie pojedyn-
czej instytucji w niesienie pomocy rodzinie nie jest w stanie odpowiedzieć 
na jej wszystkie potrzeby. 
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Sieroctwo dziecka i możliwości jego kompensacji 
w systemie opieki 

Utrata rodziców lub opieki rodzicielskiej jest dla dziecka najbardziej 
traumatyczną sytuacją. Osierocone dziecko pozbawione jest najważniej-
szego punktu odniesienia i możliwości zaspokojenia najbardziej podstawo-
wych potrzeb, takich jak miłość, bezpieczeństwo, akceptacja czy przyna-
leżność. Dziecko nie jest jednostką samodzielną, zatem do prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania w przypadku utraty rodziców potrzebuje alter-
natywnego środowiska zastępczego. brak naturalnego środowiska wzrostu 
lub zaburzenia w jego funkcjonowaniu biorą się odpowiednio z przyczyn 
śmierci obojga rodziców (sieroctwo naturalne) bądź wówczas, gdy jed-
no z rodziców lub oboje nie spełniają swoich obowiązków rodzicielskich 
w procesie wychowawczym (sieroctwo społeczne).

Przyjmując europejskie standardy pomocy dzieciom, również w Polsce 
zwraca się szczególną uwagę najpierw na biologiczną rodzinę dziecka, która 
jest podstawowym środowiskiem wychowawczym i któremu w przypadku 
kryzysu należy udzielić właściwego wsparcia poprzez określone czynniki 
naprawcze. Jeśli środowisko rodzinne jest patogenne i nie spełnia swojej ro-
li i zadań wychowawczo-opiekuńczych względem dziecka, co ma szczegól-
nie destrukcyjny wpływ na jego rozwój, wówczas należy zapewnić dziecku 
odpowiednie warunki do życia w korzystniejszym dla niego środowisku, 
które lepiej spełnia swoje zadania, powstrzymując dalszą degradację. bar-
dzo istotne w takiej sytuacji wydaje się też wsparcie i współpraca ze strony 
specjalistów, którzy z racji pełnionej funkcji, powinni otaczać opieką i po-
magać dzieciom w adaptacji w nowym środowisku wychowawczym.
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Pojęcie sieroctwa

 Termin s ieroctwo funkcjonuje w języku potocznym od dawna. Uży-
wany jest do opisu sytuacji pozbawienia dziecka opieki rodzicielskiej, naj-
częściej na skutek śmierci jednego rodzica (półs ierota) bądź obojga (tzw. 
s ieroctwo natura lne). Dziecko, którego oboje rodzice nie żyją, potrze-
buje kompleksowego wsparcia i pomocy ze strony społeczeństwa, gdyż nie 
jest zdolne do samodzielnej egzystencji. Sieroctwo naturalne stanowi jed-
nak znikomy odsetek sierot objętych różnymi formami opieki zastępczej. 

W przeciągu lat zmienił się zakres wsparcia udzielanego sierotom. Prze-
obrażeniom uległo też całe społeczeństwo, a z nim rodzina. Jest to rów-
nież efekt lepszego poznania psychiki dziecka wraz z jego potrzebami i wa-
runkami rozwoju. Podstawowym problemem, jaki stwarza sieroctwo, jest 
faktyczny brak opieki nad dzieckiem. Oprócz sytuacji śmierci rodziców 
mamy dziś do czynienia z nową formą braku opieki, z tzw. s ieroctwem 
społecznym . Całościową próbę analizy tego zjawiska, podjęła Alicja 
Szymborska. Z kolei czołowi polscy pedagodzy społeczni: R. Wroczyński  
i A. Kamiński w swoich dziełach, podjęli próbę analizy sieroctwa społecz-
nego jako kategorii osamotnienia dziecka1. Sieroctwo społeczne uzna-
wane jest za niekorzystny dla rozwoju dziecka stan psychologiczny, który 
występuje w nieprawidłowym, zaburzonym środowisku wychowawczym. 
„W nieprawidłowym środowisku wychowawczym lekceważona jest ro-
la okresów krytycznych w rozwoju – faz rozwojowych, w których istnieje 
szczególne zapotrzebowanie i wrażliwość na właściwą opiekę, zapewniają-
cą możliwość zaspokojenia potrzeb (motywów) przynależności, aktywnego 
uczestnictwa w interakcjach społecznych, związku emocjonalnego z opie-
kunem – pierwotnej reakcji przywiązania”2. 

Pojęcie „nieprawidłowego środowiska wychowawczego” odnosi się do 
rodzin dysfunkcjonalnych, niewydolnych wychowawczo, które nie wy-
wiązują się należycie ze swoich obowiązków wychowawczych względem 
własnych dzieci. W ścisłym znaczeniu za sierotę społeczną uznamy dziec-
ko, które jest pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, jak też natural-
nego środowiska wychowawczego przez fakt opuszczenia dziecka, gdzie  

1 Por. A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Wyd. Akademickie „żak”, 
Warszawa 2000, s. 64-65.

2 S. Siwek, Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju, „Problemy Opiekuń-
czo-Wychowawcze”, czerwiec (481)6, 2009, s. 32. 
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rodzice nie utrzymują z nim systematycznego kontaktu bądź całkowicie go  
zrywają. W znaczeniu szerszym sieroctwo społeczne odnosi się do sytuacji, 
gdy dziecko pozostaje jedynie formalnie pod opieką rodziców, przez fakt 
wspólnego z nimi zamieszkania i przebywania w stałym kontakcie. Dziecko 
ma jednak subiektywne poczucie osamotnienia3 czy też subiektywne po-
czucie sieroctwa (emocjonalnego, duchowego) w sferze psychologicznej. 
Również w przypadku zapewnienia dobrych czy luksusowych warunków 
materialnych, brak bliskich relacji i więzi emocjonalnej z rodzicami skut-
kuje poczuciem sieroctwa. Czas, jaki rodzice powinni spędzać z dzieckiem, 
jest zastąpiony szeregiem zajęć dodatkowych: tańcem, zajęciami na base-
nie, nauką języków obcych, jazdą konna itp., najczęściej w obecności osób 
trzecich – opiekunów.

Zwolenniczką innej terminologii jest Janina Maciaszkowa, która pro-
ponuje zastąpienie terminu s ieroctwo społeczne –  s ieroctwem ro-
dzinnym. Autorka twierdzi, że za sieroty społeczne można uznać dzieci, 
które nie znalazły opieki w instytucjach społecznych i państwowych, a sie-
roty rodzinne to te, które uczestniczą w różnych formach opieki zastępczej. 
Podobne stanowisko zajmuje Alicja Kurcz, dla której sieroctwo rodzinne 
ma uświadomić aktualnym opiekunom dziecka cel i zakres sprawowanej 
przez nich opieki, zobowiązując ich do właściwych i konkretnych działań 
na rzecz osieroconego dziecka w celu znormalizowania sytuacji i dopro-
wadzenia do reintegracji rodziny. W definicji s ieroctwa rodzinnego 
mieszczą się również sieroty naturalne, umieszczone w różnych ośrodkach 
opieki zastępczej4. 

Z kolei Sylwia badora w swojej publikacji przeciwstawia się stosowaniu 
terminologii: sierota i sieroctwo (szczególnie z określonymi typami: emo-
cjonalne, duchowe, ukryte, pozorne itd.). Jako uzasadnienie podaje ana-
chroniczność, nieprecyzyjność i właściwości stygmatyzujące tych określeń –  
szczególnie gdy odnoszą się do dzieci wychowujących się we własnych ro-
dzinach. Autorka podkreśla, że dopóki dziecko pozostaje w rodzinie nie 
może być nazywane sierotą. Poprawki w terminologii są konieczne ze 
względu na zmieniające się w pedagogice paradygmaty. Przyznaje jednak, 
że dopóki termin s ieroctwo funkcjonuje i jest akceptowany, to s ieroc-
two społeczne jest pojęciem najbardziej adekwatnym do opisu przyczy-

3 Por. A. Szymborska, Sieroctwo społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 13. 
4 Por. S. badora, Sieroctwo jako problem pedagogiczny, w: Przeciw sieroctwu, red.  

S. badora, Wyd. PWSzZ, Tarnobrzeg 2009, s. 18-19. 
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ny dysfunkcji rodziny. Przez sieroctwo społeczne należy rozumieć „szcze-
gólny psychologiczny i społeczny stan, w jakim znalazło się dziecko, który 
charakteryzuje się pozbawieniem go opieki żyjących rodziców i przejęciem 
tej opieki przez inne osoby lub instytucje, przy czym kontakt z rodzicami 
jest całkowicie zerwany lub nie ma znaczenia w życiu dziecka”5. 

Kontynuując tę myśl, należy dodać, że kontakt dziecka z rodzicami, 
nawet pozorny, niesystematyczny, może dać szansę na poprawienie relacji 
między dzieckiem a rodzicami, ale też może stanowić dla dziecka – cią-
gle wyczekującego rodzica – źródło zawiedzionych nadziei, utwierdzenia 
w przekonaniu, że nie może liczyć na osobę dorosłą, a tym samym liczyć na 
zmianę swojej sytuacji. Jeśli jednak ma miejsce niedostateczny kontakt, to 
daje on szansę na poprawę relacji, a podtrzymanie go – na odwrócenie ak-
tualnej sytuacji osieroconego dziecka. Niezbędna staje się tu pomoc służb 
społecznych: pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów. 

Wśród różnorodnych form, jakie przybiera sieroctwo, w niniejszym ar-
tykule przedmiotem analizy będzie sieroctwo społeczne. 

Przyczyny i konsekwencje sieroctwa społecznego

Istnieje wiele przyczyn sieroctwa społecznego, które znalazły swój opis 
w literaturze. Wśród wielu z nich trafny wydaje się podział na dwie grupy 
czynników wpływających destruktywnie na więzi rodzinne: mikrospołecz-
ne i społeczno-ekonomiczne przyczyny występowania sieroctwa społecz-
nego. Do pierwszych z nich – czynników mikrospołecznych – zaliczymy: 
niewłaściwe postawy rodzicielskie (izolacja dziecka, wygórowane żądania, 
brak zaspokojenia potrzeb, rygor, zbytnie ograniczenie swobody) i niewy-
dolność wychowawczą oraz nieprawidłową strukturę rodziny (wychowanie 
w związkach nieformalnych, rozwody), gdzie dzieci są zaniedbywane i po-
zbawione opieki. Wśród czynników tych należy również wyróżnić: przemoc 
w rodzinie, wykorzystywanie seksualne czy molestowanie dziecka, ale też 
osobowe cechy rodziców, jak: niedojrzałość emocjonalna czy zaburzenia 
osobowości bądź choroby psychiczne. Czynniki te dezorganizują prawi-
dłowe funkcjonowanie rodziny, a jednostkami najbardziej poszkodowany-
mi są wychowujące się tam dzieci. Do drugiej grupy czynników zaliczamy 

5 Tamże, s. 22.
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czynniki społeczno-ekonomiczne. Dotyczą one w szczególności sytuacji 
ekonomicznej rodzin: złej sytuacji finansowej, trudności mieszkaniowych, 
bezrobocia, wielodzietności bez dostatecznych środków na utrzymanie, 
złych warunków bytowych oraz wszelkich oznak zjawisk patologicznych 
rodziny: alkoholizm, narkomania, prostytucja i przestępczość6. Przyczyny 
sieroctwa społecznego są zróżnicowane i bezpośrednio związane ze stylem 
i warunkami życia oraz szkodliwymi współwystępującymi czynnikami.

Uwzględniając sieroctwo społeczne jako niekorzystny dla dziecka stan 
psychologiczny, którego źródłem jest nieprawidłowo funkcjonujące środo-
wisko wychowawcze, należy przyjąć następujące kategorie przyczyn tego 
stanu:
	 •	 nieprawidłowa osobowość rodziców, deficyty w rozwoju poznaw-

czym (upośledzenie umysłowe) oraz emocjonalno–społecznym 
(brak prawidłowych relacji w rodzinie);

	 •	 dysfunkcjonalna lub patologiczna rodzina, w której zaniedbywane są 
podstawowe potrzeby dziecka, w tym również brak właściwej opieki 
rodzicielskiej (alkoholizm, narkomania, przestępczość, prostytucja 
rodzica), a także fizyczne lub psychiczne porzucenie dziecka;

	 •	 krytyczne bądź traumatyczne wydarzenia w życiu rodziny: (długo-
trwała choroba rodzica, pobyt w zakładzie karnym, śmierć rodzica, 
emigracja zarobkowa);

	 •	 negatywne emocje i postawy rodzicielskie względem dzieci niespeł-
niających ich oczekiwań (ze względu na ich cechy psychofizyczne). 

Niektóre z wymienionych czynników pokrywają się w aspekcie dysfunk-
cjonalności rodziny czy negatywnych cech osobowościowych rodziców. 
W okresie niekorzystnej sytuacji dla dziecka ujawniają się reakcje dezadap-
tacyjne – czyli objawy nieprawidłowego rozwoju, które mogą „występować 
okresowo lub mieć względnie trwały charakter i stanowić dogodne podłoże 
do powstawania wtórnych objawów zaburzeń, odległych i różniących się 
jakościowo od objawów pierwotnych, utożsamianych z syndromem cho-
roby sierocej”7. 

Narastające objawy zaburzeń w rozwoju i zachowaniu dziecka są za-
leżne od okresu, w jakim dziecko miało poczucie osierocenia, problemów 

6 Por. A. Szymborska, Sieroctwo społeczne, dz. cyt., s. 13-104 oraz S. badora, Z zagadnień 
pedagogiki opiekuńczej, Wyd. PWSzZ, Tarnobrzeg 2009, s. 123-131.

7 Por. S. Siwek, Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju, art. cyt., s. 32-33.
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zdrowotnych, traumatycznych doświadczeń i innych czynników destabi-
lizacyjnych. Jeśli miały one charakter trwały, wówczas objawy te mogą się 
mnożyć i utrwalać. Czasem też wpływa to na ich modyfikację. 

Sieroctwo i jego negatywne skutki są przedmiotem badań od lat. Jed-
nym z pierwszych pedagogów, który podjął tematykę sieroctwa i jego kon-
sekwencji był Józef Czesław babicki. Jego obserwacje dzieci pozbawionych 
właściwej opieki i wychowania, pozwoliły dostrzec specyficzne cechy te-
go zjawiska. Dotyczyły one m.in.: niedorozwoju, złych wyników w nauce, 
niedbałości w wyglądzie zewnętrznym, braku kultury osobistej, tendencji 
do kradzieży, braku umiejętności społecznych po opuszczeniu zakładu wy-
chowawczego. Autor dostrzegł również specyficzne cechy osobowościowe, 
takie jak: próby dążenia do jak najszybszego usamodzielnienia się, zacho-
wywanie biernej postawę i jednocześnie wysokich wymagań, poczucie in-
ności i odrębności w społeczeństwie. Dalsze analizy badawcze sieroctwa 
w literaturze wykazały, że szczególnie najmłodsze dzieci pozbawione opieki 
matki czy też osób najbliższych, najszybciej zapadają na tzw. chorobę sie-
rocą. W potocznym rozumieniu choroba sieroca uznawana jest za chorobę 
braku miłości i poczucie samotności dziecka. Definiując chorobę sierocą, 
należy powiedzieć, że jest to ogół zaburzeń zarówno w rozwoju: fizycznym, 
psychicznym i intelektualnym8. Rodzaj i nasilenie tej choroby są związane 
z okresem, w którym ona się pojawiła. Małe dzieci pozbawione opieki, bli-
skości matki i osób im najbliższych, czyli kontaktu, który wyzwala w dziec-
ku poczucie bezpieczeństwa i wyzwala tzw. „odwagę ruchową”, pozwala-
jącą na nabywanie nowych sprawności i prawidłowy rozwój, przejawiają 
zaburzenia, a często i zespoły zaburzeń, w każdej sferze. Spowolnione lub 
zahamowane zostaje tempo rozwoju psychofizycznego. U dzieci zaobser-
wować można wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe, różne rodzaje 
autoagresji (gryzienie paluszków, wyrywanie sobie włosów). Pojawić się 
mogą zaburzenia snu i łaknienia oraz zmniejszona odporność na infek-
cje, a przy tym mały przyrost wagi. Dzieci często płaczą, zwłaszcza przy 
przyjmowaniu pokarmu, manifestując niechęć – niezaspokojoną potrzebą 
bliskości. W obrazie choroby sierocej dominuje „głód uczuciowy”, wyra-
żający się zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych przez próby nawiązania 
kontaktu z otoczeniem – wyciąganie rączek do każdej osoby bądź też cha-

8 Por. A. łukaszek, Choroba sieroca – jej etapy, przebieg i skutki, w: Przeciw sieroctwu, 
dz. cyt., s. 28.
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rakterystyczne przywieranie do drugiej osoby, czy wtulanie się w poduszkę.  
W konsekwencji prowadzi to do zobojętnienia emocjonalnego czy też nie-
zdolności do trwałych i głębszych kontaktów emocjonalnych. Od same-
go początku obniżają się również szanse rozwoju intelektualnego w tym 
rozwoju mowy i zdolności poznawczych oraz aktywności motorycznej. 
U dzieci starszych powyższe objawy mogą narastać i utrwalać się. Pojawia-
ją się paradoksalne zachowania stereotypowe, takie jak: rytmiczne i dłu-
gotrwałe kiwanie – bujanie się (reakcje obniżające napięcie mięśniowe), 
kręcenie głową czy rzucanie przedmiotami. Wśród innych objawów nie-
prawidłowego rozwoju należy wymienić: apatię, płaczliwość, niepokój – 
nadmierne pobudzenie, trudności w kontroli potrzeb fizjologicznych (mo-
czenie, zanieczyszczanie się) czy brak dążeń interakcyjnych z otoczeniem. 
Charakterystyczne jest także osłabienie zdolności myślenia abstrakcyjnego 
i logicznego rozumowania, brak inicjatywy i inwencji. Często pojawiająca 
się niska samoocena (poczucie niższości), świadczy o zaburzeniach sfery 
emocjonalnej.

Wiele spośród wymienionych zaburzeń, na skutek braku odpowiedniej 
terapii lub zbyt późnej reakcji na przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu, 
zostaje utrwalonych i prowadzi do zaburzeń wtórnych. Niezaspokojona po-
trzeba miłości, sprzyja wchodzeniu w relacje z osobami, które mogą stoso-
wać przemoc emocjonalną i seksualną wobec dziecka. Zdarza się, że dziec-
ko poszukuje bliskiego kontaktu z obcymi ludźmi, co wyraża się w szukaniu 
bliskości fizycznej. W niektórych przypadkach, zaburzenia wtórne powo-
dują reakcje odwrotne do przytoczonych. Dziecko może zachowywać dy-
stans i rezerwę względem swoich opiekunów, nie odwzajemniać ich uczuć. 
brak odpowiednich przeciwdziałań wobec sieroctwa społecznego skutku-
je też późniejszymi trudnościami w pełnieniu ról społecznych (rodziciel-
skich, małżeńskich), czy też powielaniem modelu dysfunkcyjnego rozwo-
ju rodziny biologicznej. Wtórne zaburzenia funkcji poznawczej w grupie 
dzieci dotkniętych sieroctwem społecznym wskazują na liczne dysfunkcje 
oraz trudności w przystosowaniu szkolnym (stąd też wszelkie problemy 
szkolne). Pojawiają się także różne zachowania antyspołeczne i aspołeczne, 
poprzedzające niedostosowanie społeczne i przestępczość9.

9 Por. S. Siwek, Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju, „Problemy Opie-
kuńczo-Wychowawcze”, czerwiec (481)6, 2009, s. 35-38.
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Stopnie i typy sieroctwa społecznego

Dziecko, które jest zaniedbywane przez swoich biologicznych rodziców, 
które doświadczyło przemocy fizycznej czy psychicznej, znajduje nierzad-
ko miejsce w placówce opiekuńczej lub też innych organizacjach opie-
ki zastępczej (rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne). Poczucie sieroctwa 
społecznego jest uwarunkowane systematycznością i częstotliwością kon-
taktów z rodzicami biologicznymi, jak też adaptacją w nowych warunkach 
form rodzinnych. A. Szymborska oraz K. Radecka, kierując się tym kryte-
rium, wyróżniły trzy stopnie sieroctwa10:
 1. Stopień najwyższy, kiedy dziecko jest całkowicie opuszczone przez 

rodziców biologicznych i zanikają z nimi wszelkie kontakty. Skut-
kiem tego więź rodzinna zostaje zerwana. Doświadczają tego dzieci 
w różnym wieku, które przebywają w placówce od urodzenia bądź też 
zostają pozbawione środowiska rodzinnego w późniejszym wieku.

 2. Stopień średni zakłada rzadkie kontakty dziecka z biologicznymi 
rodzicami, nieregularne, powierzchowne i niewystarczające. Więź 
jednak nie zostaje zerwana, chociaż jest poważnie osłabiona. Zdarza 
się, że rodzice zjawiają się w ośrodku nawet po kilkunastoletniej nie-
obecności. Po pewnym czasie kontakty mogą zaniknąć całkowicie, 
ale też ulec poprawie.

 3. Stopień najniższy, który charakteryzuje się dość częstym i systema-
tycznym kontaktem. Rodzice, nie mieszkają razem z dzieckiem, ale 
interesują się nim, jego zdrowiem, wynikami w nauce, dbają o jego 
potrzeby.

W literaturze istnieje również inny podział sieroctwa społecznego, gdzie 
uwzględniono różnorodne zakłócenia w strukturze i funkcjonowaniu ro-
dziny. Podziały tego dokonał A. Tynelski, wyróżniając następujące typy sie-
roctwa społecznego11:
 1. Sieroctwo społeczno-prawne, które występuje wówczas, gdy docho-

dzi do sytuacji demoralizacji dzieci i niezaspokajania jego potrzeb, 
a sąd wydaje orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy ro-
dzicielskiej rodziców.

10 Por. A. Szymborska, Sieroctwo społeczne, dz. cyt., s. 35-43.
11 Por. A. Kurcz, Sieroctwo rodzinne, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red.  

T. Pilch, t. V, Wyd. Akademickie „żak”, Warszawa 2006, s. 733-734.
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 2. Sieroctwo społeczne losowe – dotyczy sytuacji przejściowej, jaką jest 
choroba czy też pobyt rodziców w szpitalu.

 3. Sieroctwo społeczne, które jest wynikiem dezorganizacji rodziny i jej 
niewłaściwego funkcjonowania, wynikającego z niskiej świadomości 
opiekuńczo-wychowawczej.

 4. Sieroctwo społeczne emocjonalne, świadczące o odrzuceniu dziec-
ka, które żyje w poczuciu osamotnienia; czasem też wiąże się ze znę-
caniem fizycznym i psychicznym.

Typy i stopnie sieroctwa społecznego wskazują na fakt, że każde dziecko 
może znaleźć się w odmiennej dla niego, czasem trudnej do sprecyzowania 
sytuacji wychowawczej. Każdy przypadek dziecka osieroconego należy roz-
patrywać indywidualnie, przez wzgląd na unikalną sytuację jednostki.

Formy pomocy dzieciom osieroconym w domu dziecka

Pojawia się zatem pytanie: czy można kompensować te zaburzenia  
i w jaki sposób należałoby to robić? Wszystko jest zależne od tego, czy 
problem sieroctwa społecznego bądź choroby sierocej zostanie dostrze-
żony i w jakim momencie to nastąpi. Problem nieprawidłowości w sposo-
bie sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę mogą być zgłaszane 
przez różne osoby: sąsiadów, pedagoga szkolnego, pracownika socjalnego. 
Wówczas następuje ingerencja sądu rodzinnego, który orzeka, jakiej formy 
pomocy w konkretnym przypadku należy udzielić. Może być to: ograni-
czenie władzy rodzicielskiej przez nadzór kuratora sądowego, pozbawienie 
władzy rodzicielskiej, co wiąże się z umieszczeniem dziecka w innej for-
mie opieki zastępczej i odizolowaniem go od destrukcyjnego środowiska 
rodzinnego (rodzina zastępcza, rodzina adopcyjna, rodzinny dom dziec-
ka, dom dziecka, pogotowie opiekuńcze). Jeśli izoluje się dziecko od pa-
tologicznego wpływu rodziny, chroni się je przed dalszym negatywnym 
wpływem, oferując opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Pomoc dziecku 
osieroconemu powinna koncentrować się na dwóch aspektach: „zapew-
nieniu najbardziej korzystnych dla rozwoju warunków oraz psychopeda-
gogicznych i medycznych oddziaływaniach łagodzących objawy sieroctwa 
społecznego”12. Nie unika się jednak w ten sposób konsekwencji decyzji, 
które z pozoru wydają się bardzo obiecujące. Dużo zależy od środowiska 

12 S. Siwek, Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju, art. cyt., s. 38.
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wychowawczego, do jakiego zostaje skierowane dziecko. Jeśli sąd kieruje 
dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej, stawia przed nią zadanie 
niemal niewykonalne: wyeliminowanie deficytów w rozwoju dziecka oraz 
stworzenie optymalnych warunków do rozwoju, w zgodzie z obowiązują-
cymi normami społecznymi. Domy dziecka stanowią w Polsce podstawo-
wą, instytucjonalną i całodobową opiekę zastępczą dla dzieci całkowicie lub 
częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono 
innych form opieki zastępczej. Placówka ma zaspokajać wszelkie życiowe 
potrzeby dziecka. Ośrodki prowadzą szeroki wachlarz zajęć: kompensacyj-
nych, korekcyjnych, socjalizacyjnych, resocjalizujących, logopedycznych, 
czy terapeutycznych. Ponadto dom dziecka ma zapewniać dzieciom kształ-
cenie oraz wyrównywanie braków szkolnych. Przede wszystkim jednak 
placówka powinna zapewniać dzieciom możliwość powrotu do ich biolo-
gicznej rodziny, poprzez pracę i kontakt z rodziną lub też w przypadku bra-
ku takich możliwości (sądowy zakaz osobistych kontaktów z dzieckiem), 
znalezienie rodziny zastępczej lub adopcyjnej. W założeniu pobyt dziecka 
w placówce całodobowej powinien mieć charakter przejściowy. Wszystkie 
zadania i funkcje, jakie należą do domu dziecka, powinny być realizowa-
ne we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, które pracują na 
rzecz rodzin i dzieci (powiatowe centrum pomocy rodzinom – PCPR, sądy 
rodzinne, kuratorzy sądowi, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, kościo-
ły itp.). Specyfiką domów dziecka staje się niewątpliwie kompensowanie 
braków pod względem opieki, wychowania, przezwyciężanie trudności 
i zaburzeń w tym choroby sierocej. Dzieci, które trafiły do placówki socja-
lizacyjnej, jaką jest dom dziecka, niejednokrotnie trafiają do dużej zbioro-
wości wychowanków, gdzie często trudno jest odkryć własną indywidu-
alność. Podział na grupy wychowanków, niewielka liczba wychowawców 
względem wychowanków, planowany układ dnia, regulamin organizacji 
dnia w domu dziecka, zatrudnianie licznego personelu pomocniczego, nie 
przypominają domu rodzinnego. Ponadto w jednym miejscu zgrupowane 
są dzieci o podobnej sytuacji społecznej. Wychowankowie domów dziec-
ka przyzwyczajają się do życia z ograniczoną swobodą, ale też do pełnej 
obsługi (posiłki, odzież). Nie trzeba tu pracować, zarabiać, oszczędzać, 
szanować swojej i cudzej własności. Z reguły sprzyja to roszczeniowości, 
bierności, nieufności i zamknięciu się w sobie. Należy też dodać, że w zde-
cydowanej większości dzieci te posiadają swoich biologicznych rodziców. 
Są zatem sierotami społecznymi. Dużą rolę przypisuje się w domu dziecka  
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wychowawcom, którzy mają choćby częściowo zastąpić dziecku utracone-
go rodzica i pomagać w rozwiązywaniu licznych problemów natury emo-
cjonalnej, zdrowotnej i pedagogicznej. Dzieci jednak przeżywają poczucie 
osamotnienia, spowodowane brakiem przynależności do konkretnej osoby 
i trwałej z nią więzi. formalna przynależność do wychowawców pozba-
wiona jest trwałości i wyłączności. Praca wychowawców powinna być 
wspierana przez wykwalifikowanych pracowników: pedagoga, psychologa 
i pracownika socjalnego. Cały ten zespół pracowników domu dziecka jest 
odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z rodzicami biologicznymi 
i prowadzenie środowiskowej pracy w miejscu ich zamieszkania. Praca 
z rodziną biologiczną powinna w rezultacie doprowadzić do podjęcia przez 
rodziców ich rodzicielskich obowiązków i powrotu dziecka do rodziny, nad 
czym pracuje szczególnie pracownik socjalny. Rola pedagoga i psychologa 
to przede wszystkim prowadzenie zajęć terapeutycznych, poradnictwo dla 
rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówce i opracowanie 
indywidualnej diagnozy dziecka. 

Domy dziecka uległy w ostatnich kilku latach znacznym przekształce-
niom, często w placówki o mniejszej liczbie wychowanków lub też placów-
ki wielofunkcyjne. Jednak wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych i niedosta-
teczny rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, mało skuteczna profilak-
tyka i praca socjalno-pedagogiczna z tymi rodzinami, nie przyczynia się 
do ograniczenia liczby tychże placówek. Z pewnością dom dziecka otoczy 
osierocone dziecko opieką, dając mu podstawowe środki do egzystencji, 
w żadnym jednak razie nie zrekompensuje braku rodzica w wychowaniu, 
więzi rodzinnych i nie nauczy prawidłowego funkcjonowania w społeczeń-
stwie13. Trzeba zatem stwierdzić, że dom dziecka nie likwiduje źródeł sie-
roctwa, ale minimalizuje jego skutki. 

Formy pomocy dzieciom osieroconym w rodzinach 
zastępczych i adopcyjnych

Z analizy instytucjonalnych form opieki zastępczej wynika, że lepsze 
rezultaty osiągają rodzinne formy opieki zastępczej: rodziny zastępcze i ad-

13 Por. S. badora, Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, w: Formy 
opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. brągiel, 
S. badora, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 331-347.
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opcyjne. W polskim systemie opieki wyróżniamy rodziny zastępcze spo-
krewnione, niespokrewnione i zawodowe (wielodzietne, specjalistyczne, 
o charakterze pogotowania rodzinnego). Skuteczne rozwiązywanie proble-
mów zaniedbań opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka, które wy-
nikają z kryzysu bądź głębszych dysfunkcji rodziny biologicznej, wymaga 
dużego nakładu pracy i starań. Przed rodziną zastępczą, często nieświado-
mą trudu, stawia to wysokie wymagania. Rodzinna opieka zastępcza wy-
maga starannej selekcji kandydatów. Szczególnie istotna jest tu motywacja 
i predyspozycje emocjonalne przyszłych rodziców. Powinni oni posiadać 
umiejętności pracy z dzieckiem, zdolność nawiązywania kontaktu, umie-
jętność rozpoznawania jego potrzeb i problemów. 

Obecnie obowiązujące przepisy to: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004r. (Dz.U., 2004, nr 64, poz.593), która reguluje przepisy do-
tyczące rodzin zastępczych; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U., nr 233, 
poz. 2344), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 
października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastęp-
czych (Dz. U., nr 201, poz. 1456) oraz Ustawa i wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej z dn. 9 VI 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887). Przepi-
sy te regulują zadania i kompetencje rodzin zastępczych, zasady doboru, 
ustanowienia i finansowania. Najbardziej istotnymi kwestiami przepisów 
dotyczących rodzicielstwa zastępczego, są kryteria dotyczące kompetencji 
moralnych, prawnych, zdrowotnych i materialnych. Rodziny zastępcze po-
winny również odbyć szkolenie. Dla rodzin zastępczych spokrewnionych 
powinno mieć ono charakter indywidualnego planu pracy w zależności od 
potrzeb rodziny, z kolei dla rodzin niespokrewnionych, szkolenie powin-
no być zgodne z programem ministerialnym (o charakterze warsztatowym 
i możliwości zdobywania praktycznych doświadczeń), z elementami prawa 
rodzinnego, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej. Wszyst-
kie wymienione typy rodzin otrzymują pomoc finansową, określoną po-
przez stosowne przepisy14.

Rodzina zastępcza ma duże szanse na zapewnienie dziecku bliskich 
więzi osobowych, zaspokajając w ten sposób wszystkie potrzeby psychicz-
ne: bezpieczeństwa, przynależności i miłości. Powinna również zapewnić  

14 Por. R. Stojecka-Zuber, S. badora, Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych powia-
tu tarnobrzeskiego, w: Przeciw sieroctwu, dz. cyt., s. 151-153. 



230 bernadetta Sarnacka

odpowiednie warunki bytowe, psychofizyczne i społeczne. Istotne jest rów-
nież zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju jego zaintere-
sowań, a także organizacji czasu wolnego czy wypoczynku. Ta forma opieki 
wymaga od opiekunów wysiłku, zdolności pedagogicznych i organizacyj-
nych. Przede wszystkim rodzina zastępcza musi być dobrze przygotowana 
do pełnienia swojej roli, a rodzice świadomi funkcji, jaką mają pełnić. Mu-
szą oni również być świadomi, co może mieć destrukcyjny wpływ na ich 
własne rodziny. Częstą tendencją w rodzinnych formach opieki zastępczej 
jest dawanie dzieciom tego, czego nie miały do tej pory, otaczanie ich tro-
ską i życzliwością, by w ten sposób szybko wyrównać deficyty rozwojowe 
i nadrobić zaległości. Pojawia się wówczas oczekiwanie partnerstwa wzglę-
dem dzieci i wdzięczności za opiekę. To z kolei prowadzi do rozczarowań, 
gdy dzieci nie odwzajemniają ponoszonych nakładów. Tymczasem rodzina 
zastępcza ma charakter tymczasowy. Planując pracę z dzieckiem, należy 
bezwzględnie pamiętać, że kiedyś powróci ono do rodziny biologicznej lub 
zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Na czas umieszczenia dziecka 
w rodzinie zastępczej powinno ono mieć przekonanie, że rodzina ta po-
może mu zmienić jego dotychczasowe życie, ułatwić start w samodzielność 
i postara się wyrównywać wszelkie braki i zaniedbania, w celu niwelowa-
nia skutków sieroctwa społecznego. Tylko wtedy dziecko ma szansę, by nie 
powielać scenariusza życia swoich rodziców biologicznych. bardzo ważne 
jest wytworzenie domowej atmosfery rodzinnej, z wzajemnym zaufaniem 
i zrozumieniem, gdzie powinno się kierować dobrem przyjętego dziecka. 
Dziecko ma prawo znać swoje pochodzenie, a także podtrzymywać kon-
takt emocjonalny z rodziną biologiczną czy też osobami bliskimi. Stanowi 
to warunek powodzenia pracy z dzieckiem. Przed rodzicami zastępczymi 
stawia się trudne zadanie empatii i tolerancji wobec rodziny biologicznej 
przyjętego dziecka, często w oderwaniu od własnych wartości i standardów. 
Nie można też obarczać ich pracą z rodziną biologiczną dziecka, a jedynie 
wymagać, by nie budowali negatywnego obrazu rodziców biologicznych. 
Najtrudniejszym zadaniem stojącym przed rodziną zastępczą jest objęcie 
opieką dziecka, które wcześniej przebywało w placówce wychowawczej. 
Stopień trudności zależy też od wieku dziecka, długości czasu spędzone-
go w placówce, więzi z rodziną biologiczną i czynników adaptacyjnych do 
nowych warunków wychowawczych. Długi okres czasu spędzony w domu 
dziecka czy innej placówce zakładowej, przyzwyczaja do bierności i czę-
sto postawy roszczeniowej: „bo mi się należy”, ale sprawia też, że dziecko 
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zapomina, jakie zasady kierują życiem rodzinnym. Rodzicom zastępczym 
trudno jest zrozumieć taką postawę, gdy nie mają świadomości, że wycho-
wują dzieci, które np. do tej pory nie miały nic swojego15. Trzeba również 
pamiętać, że dzieciom trafiającym do rodziny zastępczej zastają określone 
zasady i wymagania, których często nie rozumieją i nie potrafią im spro-
stać. Szczególnie w rodzinach zastępczych niespokrewnionych, mogą od-
czuwać obcość wśród osób, które dobrze się znają, kierują się własnymi 
zasadami i codziennymi zwyczajami. Każde dziecko jest inne i w związku 
z tym wymaga innego podejścia. Wiele jednak problemów jest zbliżonych 
i wówczas można wskazać pewne wspólne rozwiązania. Większość dzieci 
w opiece zastępczej nie wiąże się emocjonalnie ze swoimi opiekunami ani 
też nie uznaje ich za autorytet, stąd też nakazy i zakazy mogą okazać się 
nieskuteczne. Dopiero silna więź emocjonalna z rodzicami daje możliwość 
wpływu na zachowanie. Rodzice zastępczy powinni próbować wczuwać się 
w dotychczasowe przeżycia dziecka, patrzeć z jego perspektywy. Podstawo-
wym warunkiem powodzenia rodzinnej opieki zastępczej jest zgoda dziec-
ka i zaakceptowanie przez niego swoich nowych opiekunów. 

W rodzinach zastępczych spokrewnionych dziecko ma nieco łatwiejszą 
drogę, gdyż trafia do środowiska wychowawczego znanych sobie osób, bez 
względu na stopień pokrewieństwa. Więź uczuciowa i poczucie przyna-
leżności do rodziny, ułatwiają wzrastanie w nowym środowisku. Dziecko 
w każdym przypadku powinno dowiedzieć się, z jakiego powodu zosta-
je umieszczone w rodzinie zastępczej i że rodzice zastępczy pomogą mu 
nadrobić braki i rozwiązać jego problemy. Wówczas daje to możliwość 
współpracy z rodzicami zastępczymi. Uzyskanie zgody przyjętego na wy-
chowanie dziecka, racjonalizacja jego oczekiwań i motywacja do zmiany, są 
podstawowymi warunkami powodzenia.

Z kolei rodzina adopcyjna, stanowi dla dziecka osieroconego nowy 
rodzinny dom z rodzicami, którzy w świetle prawa przejmują obowiązki 
rodzicielskie przy ustaniu władzy rodziców biologicznych. Rodzina przy-
sposabiająca przyjmuje taką samą odpowiedzialność za dziecko adopto-
wane, jak za swoje dziecko biologiczne. Przysposobione dziecko dostrzega 
w swoich adopcyjnych rodzicach wzorce osobowe, utożsamia się z nimi, 
przejmuje określony system wartości, jaki obowiązuje w nowej rodzinie. 

15 Por. b. Passini, Jak zastąpić opiekę rodzinną dzieciom bez przyszłości, „Problemy Opie-
kuńczo-Wychowawcze”, maj (480)5, 2009, s. 21.
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Uruchamiane są mechanizmy oddziaływań wychowawczych, takie jak: na-
śladownictwo, identyfikacja i modelowanie. W rezultacie dziecko ma szan-
sę na prawidłowy rozwój i kształtowanie właściwego obrazu siebie i świata. 
Stwarza to możliwość wyrównywania deficytów i nadrobienia opóźnień 
w wielu sferach16. Trzeba jednak pamiętać, że adopcja jest procesem wspól-
nego „dopasowania się”. Decyzja o adopcji stanowi decyzję na całe życie 
i powinna być w szczególny sposób przemyślana i przepracowana przez 
rodziców przysposabiających. Przyszli rodzice poza radością, muszą być 
przygotowani na liczne kłopoty, trudności, a czasem i rozczarowania. Przy-
sposabiający rodzice powinni realistycznie przygotować się na zmagania 
z ewentualnymi problemami, trudnościami i zmianami w strukturze rodzi-
ny. Ta forma opieki pozwala jednak dzieciom osieroconym, porzuconym, 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych na wychowanie się w „normalnej” 
rodzinie, która zapewni im poczucie bezpieczeństwa, przynależności, wza-
jemnego zaufania i miłości. Te elementy mają istotne znaczenie dla prawi-
dłowego rozwoju psychofizycznego.

Służby społeczne wobec problemu sieroctwa

W opiece zastępczej bardzo istotna wydaje się być współpraca i kom-
pleksowa pomoc ze strony służb społecznych, by wspomagać rodziny za-
stępcze i adopcyjne w przezwyciężaniu sieroctwa społecznego i codzien-
nych problemów, w tym: miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS), 
gminnych OPS, sądów rodzinnych, organizacji pozarządowych, kościoła, 
policji i szkoły. Wśród osób wykwalifikowanych do pracy z rodzinami, któ-
re pozostają w ich najbliższym środowisku, można wymienić: pracowników 
socjalnych, rodzinnych kuratorów sądowych, pedagogów, psychologów, 
wychowawców, specjalistów do pracy z rodziną, nauczycieli i pracowników 
PCPR i OAO oraz innych instytucji wspierających rodzinę. Istotne jest, by 
współpraca opierała się na zasadach partnerstwa każdej ze stron. Trudno 
jest bowiem mówić o partnerstwie, gdyby jedna ze stron nieustannie kon-
trolowała czy nadzorowała drugą. Często miłość, bezpieczeństwo i troska, 
jaką dają rodzice zastępczy czy adopcyjni przyjętym dzieciom, nie uwalnia 

16 Por. L. Zarzycka, Działalność ośrodka adopcyjno-opiekuńczego na rzecz łagodzenia 
skutków sieroctwa, w: Przeciw sieroctwu, dz. cyt., s. 233.
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ich od problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić, a w rezultacie  
może to skutkować nieudaną próbą pomocy. bardzo istotne w takim mo-
mencie jest udzielenie pomocy ze strony specjalistów (terapeutów, psycho-
logów, pedagogów), którzy mogliby wspomóc potrzebujące rodziny swoją 
wiedzą i posiadanym doświadczeniem. Kolejnym przykładem wzajemnej 
pomocy mogą być grupy wsparcia rodziców zastępczych i adopcyjnych, 
którzy mogą dzielić się swoimi przeżyciami, doświadczeniami w opiece nad 
dziećmi osieroconymi podczas cyklicznych spotkań. Osoby decydujące się 
na udzielenie pomocy sierotom społecznym nie mogą być pozostawione 
same ze swoimi trudnościami i problemami. Proces komunikacji pomię-
dzy pracownikami służb społecznych wspierającymi rodziny, powinien 
przebiegać bez dodatkowych trudności. Jeśli istnieje wzajemna wymiana 
informacji, daje ona szansę na prawidłową i właściwie ukierunkowaną pra-
cę z rodziną dla dobra dziecka, które w niej przebywa. Można w ten sposób 
poprawić funkcjonowanie rodziny, a także prowadzić pracę ze społeczno-
ścią lokalną, propagując rodzinne formy opieki zastępczej, tworząc wokół 
nich sprzyjający klimat społeczny. Nieodzowne staje się również zaufanie 
rodziców wobec pracowników służb społecznych. Jeśli go brakuje, ukrywa-
ne są trudności i pojawiające się problemy, kryzysy wychowawcze w oba-
wie przed wytykaniem błędów czy zaniedbań ze strony rodzin.

Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej zmierzają do wprowadze-
nia urzędu asystenta rodziny oraz koordynatora. Rola asystenta rodziny 
w założeniach ma polegać na wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, by 
nie dopuścić do oddzielenia dzieci od rodziny, a z drugiej strony do sprawo-
wania opieki nad rodzinami zastępczymi spokrewnionymi. Każda rodzina 
zastępcza w myśl założeń reformy, ma pozostawać pod opieką zaakcepto-
wanego przez rodzinę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do jego 
zadań będzie należało gromadzenie dokumentacji dziecka skierowanego 
do rodzinnej formy pieczy zastępczej, współpraca z asystentem rodziny 
i osobami prowadzącymi rodzinne formy opieki oraz przygotowanie planu 
pomocy dziecku i rodzinie.

Wnioski

Wiele rodzin spośród tych, które zostają skategoryzowane jako patolo-
giczne czy dysfunkcyjne jest w stanie powrócić do oczekiwanych społecznie 
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funkcji, ale nie bez odpowiedniej pomocy profesjonalnych służb spo-
łecznych. Na tym polu zauważa się jednak pewne deficyty, zwłaszcza pod 
względem wsparcia. Właściwe formy wsparcia mogłyby pomóc rodzinie 
biologicznej dziecka i tym samym uchronić je przed oderwaniem od naj-
bliższych17. Jeśli jednak rodzina ma destrukcyjny wpływ na dziecko, bra-
kuje więzi między członkami rodziny, a dziecko określane jest jako sierota 
społeczna, wówczas umieszcza się dziecko w zastępczych formach opieki, 
w których szczególne miejsce (poza formami instytucjonalnymi) zajmują 
rodziny adopcyjne i zastępcze. 

Zakres prac na rzecz dzieci osieroconych w zastępczych środowiskach 
powinien rozwijać się w oparciu o szerokie spektrum zintegrowanych dzia-
łań służb społecznych, gdzie kierunki oddziaływań nastawione są na ro-
dzinę, dziecko, szkołę i instytucje środowiska lokalnego. Pomoc rodzinom 
zastępczym i adopcyjnym wymaga odpowiednich umiejętności komunika-
cyjnych, ale też psychologicznych i partnerskich. budowanie pozytywnych 
relacji z przyjętymi dziećmi, wymaga stosowania właściwych metod i form 
pracy w zależności od potrzeb. Nie bez znaczenia staje się współpraca wie-
lu podmiotów społecznych i system wsparcia. Ważne jest, by praca socjal-
na na rzecz rodzin nie była działaniem pozornym. Działania powinny być 
podejmowane na zasadzie kompleksowych rozwiązań względem rodziny, 
uwzględniając pracę z tą rodziną oraz jej efekty. Pozwoli to unikać sytuacji, 
w których przedstawiciele różnych instytucji pomocy społecznej i pomocy 
rodzinie, podejmować będą działania zmierzające w różnych kierunkach, 
„choć podyktowane wspólnym celem”18.
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Bernadetta Sarnacka – asystent w Katedrze Nauk o Rodzinie Instytutu Nauk 
o Wychowaniu w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Pracuje jako kurator Sądu Rejonowego, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Kra-
kowie. Odbyła „Szkolenie kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzin-
nego” angielskiego pakietu: „Rodzina”. Zainteresowania naukowe koncentrują się 
wokół problematyki dzieci z syndromem fAS, uwarunkowań zaburzeń rozwojo-
wych i trudności wychowawczych w formach rodzicielstwa zastępczego, diagnozy 
i oddziaływań korekcyjnych w rodzinie problemowej oraz wśród dzieci i młodzie-
ży nieprzystosowanych społecznie.
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Funkcjonowanie rodziny 
a czasowa emigracja zarobkowa rodziców 

W systemowym rozumieniu rodziny wszystkie osoby w rodzinie współ-
tworzą sieć wzajemnych relacji. Każda osoba stanowi indywidualność, 
a jednocześnie nosi w sobie ślady całego systemu, bo jednostka istnieje we-
wnątrz rodziny, a pomiędzy jednostkami w systemie rodzinnym zachodzą 
różnego rodzaju interakcje na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Zmiana do-
konująca się u jednej osoby wpływa na pozostałych członków i funkcjono-
wanie rodziny jako całości. System rodzinny jest wówczas wyraźnie naru-
szony, zmienia się układ ról i zadań wszystkich członków rodziny. łatwiej 
wówczas o nieprawidłowości i zaburzenia dezintegrujące rodzinę1. Taką 
zmianą w systemie rodzinnym jest czasowa emigracja zarobkowa jednego 
z rodziców, ponieważ nic, co dotyczy jednego członka rodziny, nie pozosta-
je bez wpływu na cały system.

Wiele osób zatroskanych o dobro rodziny, w tym również pedagodzy 
i pracownicy socjalni, zadaje pytanie: czy możliwe jest istnienie i prawidło-
we funkcjonowanie rodziny na odległość? Jaki jest ostateczny bilans emi-
gracji zarobkowej dla rodziny? To zatroskanie wynika z faktu, że badania 
wskazują, iż co dziesiąty ojciec wyjechał do pracy za granice, a dzieci źle 
znoszą rozłąkę i czują się sierotami, mimo że mają rodzinę. Co więcej, na-
ukowcy przewidują, że rozpadnie się co trzecia emigracyjna rodzina2. Ta 
perspektywa nie jest optymistyczna. 

1 Por. M. Ryś, Psychologia rodziny, w: Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala,  
e. Osewska, Polskie Wydawnictwo encyklopedyczne POLWeN, Radom 2006, s. 330.

2 Por. J. Poznański, Światełko w mroku migracji, „Posłaniec” 2008 nr 9, s. 22.
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Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu będzie refleksja nad specy-
ficzną sytuacją rodziny, gdzie jeden z rodziców czasowo emigruje za granicę 
oraz przedstawienie aspektów pozytywnych i negatywnych tego zjawiska.

Historyczny wymiar emigracji

emigracja zarobkowa zaliczana jest do zjawisk społecznych, które towa-
rzyszą człowiekowi od bardzo dawna3, ponieważ od zarania dziejów czło-
wiek poszukując nowych terytoriów, pokonywał ogromne dystanse. Jednak 
uważa się, że emigracje ludnościowe na wielką skalę zaczęły się w epoce 
wielkich odkryć geograficznych, natomiast ich prapoczątków należy do-
patrywać się w koczowniczym stylu życia plemion przemieszczających się 
za pożywieniem. Największe fale emigracyjne wiązały się z ważnymi wy-
darzeniami politycznymi, przemianami gospodarczymi i społecznymi. Ich 
przyczyny były różne, specyficznie skorelowane z konkretnym okresem 
historycznym. Wiązały się ze zdobywaniem pożywienia i pracy, zasiedla-
niem obszarów zdobytych w czasie wojen i podbojów, przymusem opusz-
czenia dotychczasowego miejsca pobytu4. Początek XIX wieku to początki 
emigracji zarobkowej z Polski, która trwa do dzisiaj. Ostatecznie procesy 
globalizacyjne i związana z tym geograficzna ruchliwość ludności oraz 
rozszerzenie Unii europejskiej przyczyniły się do zwiększenia ich zasięgu 
i skali. Przystąpienie Polski do Unii europejskiej w 2004 roku spowodowa-
ło otwarcie nowych rynków pracy oraz zmiany w rozmiarach i kierunkach 
wyjazdów obywateli polskich za granicę5. 

3 Por. M. bugla, A. Halek, A. Matwiej, Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłą-
czonej z powodu wyjazdu rodzica za granicę, w: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie, 
red. K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2009, s. 233-234; por. także e. Mituła, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. 
Opieka nad dzieckiem a emigracja zarobkowa rodziców, w: Rodzina we współczesności, red. 
A. ładyżyński, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, s. 164.

4 Por. M. bugla, A. Halek, A. Matwiej, Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłą-
czonej z powodu wyjazdu rodzica za granicę, art. cyt., s. 233.

5 Por. e. Mituła, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a emi-
gracja zarobkowa rodziców, art. cyt., s. 164.
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Sytuacja rodziny dotkniętej czasowym wyjazdem rodzica

Współcześnie do pracy za granicę wyjeżdża wielu Polaków6. emigru-
jący małżonkowie deklarują, że robią to dla dobra rodziny, by polepszyć 
poziom życia, by zarobić na mieszkanie, samochód, sprzęt RTV i AGD… 
Jednak ostateczny bilans nie jest zgodny z pierwotnymi oczekiwaniami: 
okazuje się bowiem, że osoby, które wyjechały, nie chcą już wracać lub nie 
mają dokąd wrócić. 

Najczęściej za granicę do pracy nie wyjeżdża cała rodzina, a jedynie mąż 
lub żona, pozostawiając w domu rodzinnym współmałżonka i dzieci (emi-
gracja czasowa). Jeżeli wyjeżdża matka, to wraca ona najczęściej po uzbie-
raniu odpowiedniej kwoty pieniędzy potrzebnej do realizacji określonego 
celu. Natomiast ojciec opuszcza kraj w założeniu na dłuższy okres czasu 
i zazwyczaj przedłuża pobyt7. Następuje wówczas fizyczna rozłąka, która 
dzieli małżonków i dokonuje podziału rodziny (powstaje rodzina niekom-
pletna, zdekompletowana, rodzina pełna nie w pełni8, niepełna z czasową 
nieobecnością jednego rodzica9). Jest to specyficzny typem rodziny niepeł-
nej10, w której jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko bez lub przy 
ograniczonym udziale współmałżonka (partnera) na skutek jego czasowej 

6 „W maju 2002 roku przebywało za granicą 786 tys. Polaków, z czego zdecydowana 
większość pozostawała tam ponad rok. Najczęściej celem migracji zarobkowej były kraje 
europejskie (Niemcy – 294 tys., Włochy 39 tys., Wielka brytania – 24 tys. Oraz francja – 21 
tys.), natomiast w USA i Kanadzie przebywało 187 tys. Polaków. (…) W końcu 2006 roku 
poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1 mln 950 tys. osób”. e. Mituła, Rodziny 
pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a emigracja zarobkowa rodziców, 
art. cyt., s. 164.

7 Por. M. bugla, A. Halek, A. Matwiej, Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie roz-
łączonej z powodu wyjazdu rodzica za granicę, art. cyt., s. 234.

8 Por. e. Mituła, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a emi-
gracja zarobkowa rodziców, art. cyt., s. 166; por. także J. brągiel, Wychowanie w rodzinie 
niepełnej, WSP, Opole 1990, s. 12.

9 Por. e. Mituła, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a emi-
gracja zarobkowa rodziców, art. cyt., s. 165.

10 Definicje dotyczące problematyki związanej z tzw. eurosieroctwem wymagają na-
ukowego dopracowania i określonych rozstrzygnięć. Ponadto konieczne są uregulowania 
prawne tych zjawisk. W niniejszym artykule został postawiony główny akcent na rodziny, 
gdzie jeden z rodziców wyjeżdża do pracy za granicę, wówczas rodzina w wielu aspektach 
funkcjonuje, jak rodzina niepełna i jako taka potrzebuje odpowiedniego wsparcia i pomo-
cy. Natomiast w sytuacji zarobkowego wyjazdu emigracyjnego obojga rodziców pojawia 
się problem sieroctwa społecznego, dziecko zostaje pozbawione opieki ze strony rodziców, 
bowiem są oni nieobecni i ta sytuacja wymaga innej interwencji i pomocy. 
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nieobecności spowodowanej wyjazdem do pracy za granicę, ale prawnie te 
rodziny są rodzinami pełnymi, gdyż przez czas rozłąki tworzą wspólnotę 
rodzinną11. 

Jest to trudne doświadczenie dla wszystkich członków rodzinnej wspól-
noty, zmieniające normalny rytm życia rodziny, tworząc nową sytuację 
w rodzinie, nowe okoliczności wychowania oraz realizacji ról małżeńskich 
i rodzicielskich. W konsekwencji wiele małżeństw się rozpada, a więź 
z dziećmi zostaje zerwana. Liczba takich rodzin wzrasta, przy czym poda-
wane dane zawierają wykaz osób przebywających w danym kraju legalnie 
i podlegających rejestracji, jednak należy wziąć pod uwagę osoby przeby-
wające tam nielegalnie (tzw. szara strefa) oraz wyjeżdżające do prac sezo-
nowych, czyli trwających najczęściej do trzech miesięcy, które zwykle także 
nie są rejestrowane. Stąd prezentowane dane dotyczące emigracji zarobko-
wej przez różne źródła należy traktować jako przybliżone.

Najczęstszym powodem wyjazdu są zła sytuacja materialna („wyjazd za 
chlebem”) i łatwość zdobycia lepiej płatnej pracy za granicą, a nieobecność 
członka rodziny ma zostać wynagrodzona później, w postaci wspólnie spę-
dzonego czasu po powrocie, lepszego standardu życia. Jednak należy wziąć 
pod uwagę fakt, że nie można nadrobić strat związanych z nieobecnością 
rodzica w codziennym rytmie funkcjonowania rodziny12. Ale to nie są je-
dyne powody wyjazdów. Istnieją również przyczyny psychologiczne, do 
których zaliczany jest brak właściwej więzi i bliskości między małżonkami, 
niewłaściwą komunikację lub jej brak, wzajemne pretensje i nierozwiązane 
konflikty oraz narastające nieporozumienia i dystans. W tej perspektywie 
decyzja o wyjeździe męża lub żony za granicę jawi się jako swoiste rozwią-
zanie problemów, które wprowadzi pewne zmiany i nowość. Małżonkowie 
wówczas nie muszą zmagać się otwarcie z tymi wszystkimi problemami 
i trudnościami. Niestety, wyjazd jednego małżonka w tych okolicznościach 
nie stanowi dobrej prognozy dla jakości małżeństwa i rodziny. Przeciw-
nie, jest to powód jeszcze większego oddalenia się, zarówno fizycznego, jak 
i psychicznego, między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi.

11 Por. W. T. Danielewicz, Problemy rodzin czasowo niepełnych ze względu na długotrwały 
pobyt rodziców za granicą, w: Pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa. Stan i per-
spektywy, red. e. Marynowicz-Hętka, J. Piekarski, e. Cyrańska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
łódzkiego, łódź 1998, s. 289.

12 Por. tamże.
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Ponadto nie zawsze jest to wspólna decyzja małżonków, często się 
zdarza, że decydujący głos miały tutaj osoby trzecie, np. koledzy, czy ktoś  
z rodziny.

Konsekwencje emigracji dla rodziny

Rodzic decydujący się na dłuższą rozłąkę z rodziną musi wziąć pod 
uwagę fakt, że koszty w sferze emocjonalnej dla całej rodziny oraz eduka-
cyjne i socjalizacyjne dla najmłodszego pokolenia mogą być zdecydowanie 
większe od uzyskanych efektów materialnych. Ponadto „paradoksalnie dla 
rodziny bardziej sprzyjająca jest dłuższa nieobecność członka rodziny niż 
jego wielokrotne wyjazdy i powroty, powodujące liczne sytuacje trauma-
tyzujące”13. Zjawisko to wiąże się z tym, że rodzina w takiej sytuacji musi 
wielokrotnie przeżywać i dostosowywać się do rozłąki, a później do po-
nownego połączenia i życia razem, co pociąga za sobą nowe role, oczeki-
wania i zadania, które stają przed każdym członkiem rodziny. Może to wy-
woływać wiele napięć i konfliktów. Ponadto najczęściej przyjazdy rodzica 
z emigracji powodują, że spotkania te mają charakter świąteczny, związany 
z obdarowywaniem prezentami, mającymi rekompensować nieobecność 
opiekuna. 

bardzo często powracający rodzic czuje się wyalienowany z rodziny, bo 
ona funkcjonuje inaczej niż wtedy, gdy on ją opuszczał, został on niejako 
wyłączony z udziału w bieżącym życiu rodziny, nie zna powszednich pro-
blemów. Rodzina niby ta sama, a jednak inna, gdyż zmieniła się w czasie 
jego nieobecności. Dodatkowo rodzic, który pozostaje w domu, najczęściej 
chce zrekompensować nieobecność drugiego rodzica i staje się nadopie-
kuńczy, kurczowo koncentrujący się na dziecku, ograniczający jego swobo-
dę i aktywność, co z kolei prowadzi do społecznej i emocjonalnej niedoj-
rzałości najmłodszych. Może mieć miejsce także sytuacja odwrotna, rodzic 
stacjonarny będzie zbyt zapracowany i zajęty wieloma obowiązkami, że nie 
będzie miał czasu dla dziecka.

badania wskazują, że jeżeli rozłąka rodzinna, która początkowo była 
trudna i problematyczna, przedłuża się w czasie, to po około 3-4 latach 

13 e. Mituła, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a emigracja 
zarobkowa rodziców, art. cyt., s. 174.
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staje się coraz mniej dotkliwa, a rozdzieleni członkowie rodziny odczuwają 
coraz mniejszą tęsknotę za sobą wzajemnie, nie odczuwają braku bliskiej 
osoby, maleje emocjonalne przywiązanie do nieobecnego rodzica/małżon-
ka i niezadowolenie z rozłąki14. 

emigracja zarobkowa powoduje, że małżonkowie wchodzą w nową sy-
tuację życiową. Dla osoby wyjeżdżającej jest to sytuacja zbliżona do życia 
w pojedynkę (w roli kawalera czy panny), bez obciążeń związanych z mał-
żeńskimi i rodzinnymi obowiązkami, bez konieczności dopasowywania 
i dostosowywania się do drugiej osoby oraz rozwiązywania konfliktów 
poprzez dialog i osiąganie kompromisu. W takich okolicznościach moż-
na łatwo nawiązać nową relację, bowiem naturalną potrzebą człowieka jest 
bliskość innych. łatwiej się tego dokonuje, gdy więź ze współmałżonkiem 
nie była właściwa i zbyt bliska. Dodatkowo podczas rozłąki rozwój indywi-
dualny małżonków dokonuje się inaczej, przebiega w różnych kierunkach, 
dlatego w sytuacji, gdy znów będą żyć razem, mogą pojawiać się konflikty 
prowadzące do poważnych kryzysów. 

Wyjazd jednego z rodziców stanowi szczególne doświadczenie także 
dla dzieci15. Konsekwencje będą tutaj uzależnione od wieku dziecka, choć 
każde dziecko mocno przeżywa rozłąkę z rodzicem, którym najczęściej jest 
ojciec. Tęskni i czeka. Dla rozwoju dziecka ważni są oboje rodzice. Każdy 
z nich inaczej kocha dziecko, opiekuje się nim, troszczy o nie, wprowadzając 
w świat. Więź łącząca rodziców gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i stabi-
lizacji. Wspólnota, jaką tworzą małżonkowie, stanowi przykład życia razem 
i relacji partnerskiej. Gdy dziecko żyje tylko z jednym rodzicem, uczy się 
szybko samodzielności, bo najczęściej słyszy i doświadcza, że mama i tata 
niezależnie od miejsca, w którym przebywają, muszą sobie radzić sami. 

Dla małych dzieci rozłąka z matką, będącą najważniejszą osobą, jest 
niezwykle trudna. Starsze dzieci posiadają większy krąg znajomych i osób 
znaczących, które mogą ich wesprzeć w tej specyficznej sytuacji. Inaczej 
będą reagowały dzieci pozbawione kontaktu z rodzicem w okresie doj-
rzewania niż niemowlęta. Dzieci małe, dzięki zróżnicowanym struktu-
rom myślowym, dokonują racjonalizacji zaistniałej sytuacji, tłumaczą ją 
sobie, starają się zrozumieć, godzą się z nią, szukają nawet pozytywów.  

14 Por. W.T. Danielewicz, Problemy rodzin czasowo niepełnych ze względu na długotrwały 
pobyt rodziców za granicą, art. cyt., s. 293-294.

15 Por. e. Mituła, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a emi-
gracja zarobkowa rodziców, art. cyt., s. 174-177.
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W poradzeniu sobie z tymi okolicznościami będzie również odgrywało 
emocjonalne i duchowe przywiązanie do rodzica, bowiem łatwiej będzie 
uporać się z tą sytuacją dzieciom mniej zaangażowanym emocjonalnie 
w relacje z rodzicami16.

Zdarza się również, że dziecko staje się partnerem dla rodzica, co jest 
obciążeniem ponad jego wiek i dziecięce możliwości. Wobec rodzica-emi-
granta może ono przyjmować różne postawy, często są one przeciwstawne: 
może go idealizować (wówczas rodzic staje się postacią nierealną) lub może 
wymazać, usunąć go ze swojego życia. Dziecko potrzebuje rodzica obecne-
go i dostępnego, do którego może zwrócić się w potrzebie i tę pomoc otrzy-
mać, potrzebuje przewodnika po świecie, który przekaże mu wzory zacho-
wań, postaw, wiedzę (inną niż ta ze stron internetowych) oraz doświad-
czenie. Wyjazd to uniemożliwia, a drogie prezenty nie zaspokoją potrzeby 
bliskości. Nieobecność rodzica pociąga najczęściej za sobą zakłopotanie, 
niepewność, podejrzliwość, a nawet wstyd. Skazuje na bolesną samotność. 
Z kolei doświadczane poczucie opuszczenia i osamotnienia w okresie dzie-
ciństwa może skutkować w życiu dorosłym zaniżonym poczuciem własnej 
wartości, mogą mieć trudności w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi.

Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy do pracy zarobkowej 
zagranicą wyjeżdżają oboje rodzice, bowiem długotrwałe wychowanie się 
dzieci bez opieki obojga rodziców naturalnych pociąga za sobą nieodwra-
calne skutki w jego rozwoju psychospołecznym.

W zakresie bezpośrednich skutków emocjonalnych, związanych z wy-
jazdem zarobkowym jednego z rodziców, wskazuje się przede wszystkim 
na poczucie żalu i krzywdy, odrzucenia i osamotnienia, czemu towarzyszy 
przygnębienie, nostalgia, smutek, płaczliwość i lęk. Często rodzice chcąc 
wyjaśnić powody wyjazdu, wskazują na dobro dziecka, na lepszą przy-
szłość. Niestety, to tłumaczenie wywołuje u dziecka poczucie winy: „Gdyby 
nie ja, to tata by nie wyjechał”, obwinia się za to, że zostało samo. Jest to 
szczególnie trudne i destrukcyjne doświadczenie dla niego.

Mogą pojawić się także skutki odroczone w czasie. Należą do nich przede 
wszystkim problemy wychowawcze17 oraz zaburzenia w zachowaniu, typu 
wagary, trudności w nauce, przynależność do sekt czy innych grup niefor-

16 Por. tamże, s. 175.
17 Por. b. Stańkowski, Współczesna rodzina podhalańska. Wpływ emigracji zarobkowej 

na wychowanie dzieci i młodzieży – wyniki badań empirycznych, „Seminare” 2006 nr 23,  
s. 256.
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malnych. „efektami niedostatecznej opieki rodzicielskiej związanej z wyjaz-
dami zarobkowymi mogą być także takie zjawiska, jak: alkoholizm, narkoma-
nia, przemoc i prostytucja nieletnich”18. Dzieciom mogą także towarzyszyć 
różnego typu zaburzenia psychosamtyczne, jak moczenie nocne, zaburzenia 
jedzenia, lęki nocne i koszmary. Częstym problemem jest także agresja oraz 
autoagresja prowadząca nawet do podejmowania prób samobójczych.

W związku z emigracją zarobkową rodzica obok problemów natury 
emocjonalnej pojawiają się u dzieci także trudności edukacyjne. Najczę-
ściej występuje mniejsza motywacja do nauki, zmiana stosunku do eduka-
cji, gorsze wyniki w szkole, dzieci stają się bardziej zamknięte i wycofane 
lub odwrotnie, stają się bardziej towarzyskie i swobodne. Przy czym bada-
nia wskazują, że dzieci pozostawione pod opieką matek uzyskują bardzo 
dobre wyniki w nauce, w przeciwieństwie do uczniów, którzy pozostają pod 
opieką ojców, wówczas osiągają słabsze wyniki. Natomiast, gdy oboje ro-
dzice przebywają za granicą, wtedy dzieci zdobywają najczęściej przeciętne 
lub słabe wyniki w nauce19.

Czasowa nieobecność rodzica wynikająca z emigracji zarobkowej po-
ciąga za sobą także konsekwencje w zakresie socjalizacji najmłodszego po-
kolenia, ponieważ w takiej sytuacji dzieci nie mają możliwości obserwo-
wania relacji między rodzicami i pełnionych przez nich ról oraz rodzicowi 
odebrana jest szansa towarzyszeniu dziecku podczas rozwoju, zachodzą-
cych w nim przemian. Rodzice dla swoich dzieci są osobami znaczącymi, 
wzorami osobowymi do naśladowania oraz pierwszymi i podstawowymi 
wzorami zachowań społecznych (stanowią tzw. wzór socjalizacyjny20). 
Każdy z rodziców dostarcza dziecku innych bodźców (mama i tata inaczej 
się opiekują dzieckiem, bawią z nim, okazują uczucia, stawiają wymaga-
nia), dlatego jest niezastępowalny w procesie wychowania i socjalizacji. Ich 
brak można jedynie kompensować. W takiej sytuacji zakłóceniu ulega rów-
nież proces kształtowania tożsamości oraz przekazu wartości, zwyczajów 
i tradycji.

18 e. Mituła, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a emigracja 
zarobkowa rodziców, art. cyt., s. 176.

19 Por. W.T. Danielewicz, Problemy rodzin czasowo niepełnych ze względu na długotrwały 
pobyt rodziców za granicą, art. cyt., s. 292; por także, S. Piekut-burzyńska, Emigracja zarob-
kowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci, w: Rodzice i dzieci w różnych syste-
mach rodzinnych, red. I. Janicka, Impuls, Kraków 2010, s. 50-51.

20 Por. Z. Dąbrowska, Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym, „Małżeństwo 
i Rodzina” 13-14(2005)1-2, s. 9.
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Czy możliwe jest istnienie rodziny na odległość? Wspólnotę rodzinną 
buduje wspólne dzielenie życia i bliskie bycie z sobą w codzienności: to 
wspólne rozmowy, praca, odpoczynek, spędzanie wolnego czasu, troska 
o innych, kłótnie i kompromisy, doświadczenia. Chodzi o życie z sobą, 
nie obok siebie, pod jednym dachem21. Ważne jest budowanie więzi, która 
wszystkim członkom rodziny daje poczucie tożsamości i bezpieczeństwa, 
określonego ładu i porządku, a dzieci jest w stanie ochronić przed patolo-
gią. Jednak budowanie więzi wymaga wielu starań, bycia razem i wspólnego 
działania, rozmów i czasu, którego współczesnym rodzicom – pochłonię-
tym zdobywaniem środków finansowych do zapewnienia odpowiedniego 
standardu życia – najbardziej brakuje.

W dobie globalizacji można oczywiście być w stałym kontakcie z bli-
skimi oddalonymi o setki kilometrów dzięki współczesnym środkom ko-
munikowania. Jednak jest to kontakt pośredni, który słabych i niepewnych 
więzi nie podtrzyma i nie wzmocni. e-maile, SMS-y czy komunikatory in-
ternetowe przekazują najczęściej tylko suche informacje, mające charak-
ter i formę codziennie powielanych schematów, pozbawiając je całej głębi 
uczuciowej i emocjonalnej. „brak możliwości bliskiego kontaktu, przytule-
nia, pocieszenia, wysłuchania, doradzenia i szczerego porozmawiania jest 
jednym z bardziej dokuczliwych i niezaspokojonych potrzeb zgłaszanych 
przez dzieci”22. Również świat, w którym żyje dana rodzina, jest niedostęp-
ny dla kogoś żyjącego w innym miejscu. W konsekwencji najczęściej oka-
zuje się, iż rodzina była na bieżąco w kontakcie, a jednak wiele spraw jest 
im obcych i nieznanych23.

Wydawać by się mogło, że powrót z emigracji może rozwiązać wszystkie 
problemy i jest dużo łatwiejszy niż sam wyjazd. Powracającemu małżonko-
wi wydaje się, że wraca do domu i osób, które zna. Tymczasem wszystko 
się zmieniło: i miejsce, i ludzie, również on sam. Dostosowanie do nowej 
sytuacji jest trudne dla wszystkich członków rodziny, którzy muszą wypra-
cować nowe sposoby zachowania i bycia z sobą.

Jeżeli wyjazd za granicę jest koniecznością, małżonkowie powinni 
wspólnie podjąć decyzję, z którą związana jest fizyczna rozłąka. Ważne jest 

21 Por. Ciągle rodzina, choć nie taka sama – rozmowa z H. Grzymałą-Moszczyńską, „Style 
i Charaktery. Psychologia dobrego życia” 3(6)/2008, s. 6-7.

22 Por. e. Mituła, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a emi-
gracja zarobkowa rodziców, art. cyt., s. 178.

23 Por. Ciągle rodzina, choć nie taka sama – rozmowa z H. Grzymałą-Moszczyńską, art. 
cyt., s. 7.
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również konkretne wyznaczenie i określenie, jak długo będzie trwać emi-
gracja zarobkowa. Przez cały czas pobytu za granicą musi być utrzymy-
wany kontakt i podtrzymywane relacje na różne możliwe sposoby. Chodzi 
nie tylko o to, by przekazywać informacje o tym, „co się dzieje”, ale także 
szczerze dzielić się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, re-
fleksjami i oczekiwaniami. Jednak najważniejszym warunkiem jest istnie-
nie mocnej i bliskiej więzi między małżonkami opartej na dojrzałej miłości 
i przyjaźni.

„emigracja zarobkowa jest dla małżeństwa i rodziny nie tylko zagroże-
niem (…), ale i szansą. Jest to szansa na poprawienie statusu ekonomicz-
nego, ale też na pogłębienie więzi”24. Należy jednak mieć świadomość za-
grożeń związanych z tym zjawiskiem oraz pamiętać, że istotą rodziny jest 
doświadczenie wspólnoty codziennego życia, dlatego potrzebne jest anga-
żowanie się w pogłębianie relacji i więzi, troska, by rozumieć innych, pielę-
gnowanie i dbanie o uczucia, bycie uważnym i otwartym.

Zakończenie

Zaprezentowane powyżej treści dotyczące sytuacji rodziny, w której je-
den z rodziców wyjeżdża do pracy za granicę, nie wyczerpują tematu i nie 
rozwiązują problemu, bo jest to niemożliwe. Ważne było ukazanie nega-
tywnych konsekwencji wynikających z rozłąki danej osoby z rodziną, nie 
straszenie, lecz obiektywna refleksja, będąca pomocą w poszukiwaniu dróg 
i możliwości wsparcia oraz pomocy tym rodzinom. Z jednej strony są po-
trzebne rozstrzygnięcia definicyjne oraz prawne regulujące kwestie opieki 
nad dziećmi. Z drugiej strony ważne są działania informujące społeczeń-
stwo o konsekwencjach i zagrożeniach związanych z migracją zarobkową 
rodziców dla życia małżeńsko-rodzinnego, łącznie ze skutkami prawnymi. 
Konieczna jest tutaj współpraca międzyresortowa dotycząca szkoły, bo tutaj 
zwykle najwcześniej wie się o wyjeździe rodzica/rodziców oraz potrzebie 
wsparcia rodziny czy samego dziecka (pomoc w nauce, zapewnienie po-
siłku w szkolnej stołówce, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, po-
moc psychologiczna lub/i pedagogiczna) i pracowników instytucji społecz-
nych (pracownik socjalny, asystent rodziny), opiekuńczo-wychowawczych  

24 J. Poznański, Światełko w mroku migracji, art. cyt., s. 23.
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i sądowych (kurator sądowy), by podjąć konkretne działania ograniczające 
i łagodzące negatywne skutki wynikające z czasowej rozłąki oraz działania 
profilaktyczne. 
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Polityka społeczna względem seniorów

Cechą szczególną współczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w krajach 
rozwiniętych jest wzrost liczby osób starszych w populacji. Związane jest 
to z wydłużaniem się życia, ale także z niskim przyrostem demograficznym 
ludności. Poszczególne państwa, w tym Polska, stoją przed problemem opie-
ki nad starzejącym się społeczeństwem. Celem Strategii Polityki Społecznej 
polskiego rządu w ostatnich latach jest zbudowanie zintegrowanego sys-
temu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom 
równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania 
i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa 
obywateli1. 

Jednym z jej priorytetów jest tworzenie warunków sprzyjających inte-
gracji w starzejącym się społeczeństwie. Istotną z punktu widzenia spo-
łecznego cechą wieku podeszłego jest zależność od otoczenia. Zależność 
ta jest problemem wielowymiarowym. Starość to czas, w którym należy 
zabezpieczyć wiele potrzeb w tym ekonomicznych, zdrowotnych, psy-
chicznych i oczywiście społecznych. Ludzie starsi wymagają szczególnego 
wsparcia i opieki, zatem przed polityką społeczną stoją ważne wyzwania. 
Podeszły wiek może być bowiem przyczyną marginalizacji społecznej, 
może przynieść wiele cierpień choćby z powodu zaniedbań ze strony ro-
dziny, ale też i społeczeństwa. Pozycja społeczna osób w starszym wieku, 
jak podkreśla literatura przedmiotu, niejednokrotnie zależy od stereotypu 
starości funkcjonującego w danym środowisku społeczno-kulturowym.  

1 Strategia Polityki Społecznej na lata 2007–2013, Dokument Przyjęty Przez Radę Mi-
nistrów w dniu 13 września 2005 r., Ministerstwo Polityki Społecznej, s. 21.
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Osiągnięcie wieku emerytalnego powoduje, że osoby pracujące zawodowo 
muszą odejść, pomimo wyrażania gotowości do kontynuowania pracy. Wy-
nika to z założeń systemowych wielu państw i społeczeństw. Pozycja star-
szych osób w społeczeństwie zależy również od decyzji podejmowanych 
na poziomie struktury makrospołecznej przez instytucje polityczne i eko-
nomiczne. Decyzje o porzuceniu pełnionych dotychczas ról społecznych 
są więc narzucone odgórnie. Natomiast tam, gdzie realizowana jest idea 
sukcesu wieku podeszłego, organizowane są wszelkie warunki do tego, aby 
ludzie na starość cieszyli się dobrym zdrowiem, sprawnością i nadal mogli 
się rozwijać np. poprzez uczestnictwo w życiu społecznym i uniwersytety 
trzeciego wieku. Zatem wiele zależy od społeczeństwa i poziomu jego roz-
woju oraz realizowanych założeń teoretycznych2.

Przejawy i następstwa przemian demograficznych na świecie zaczęły 
niepokoić i absorbować organizatorów życia społecznego oraz organizacje 
międzynarodowe, w tym także ONZ. W efekcie powstał międzynarodowy 
plan działania dotyczący problemów starszego pokolenia oraz Deklaracja 
Zasad Narodów Zjednoczonych, zwana Deklaracją Wiedeńską, w odnie-
sieniu do ludzi starszych. Określono w niej 5 głównych zasad, które za-
lecano popularyzować i realizować we wszystkich krajach członkowskich 
ONZ. Należą do nich3:
	 •	 Niezależność ludzi starszych, czyli odpowiednie zaopatrzenie, miesz-

kanie, opieka zdrowotna, możliwość pracy, korzystanie z programów 
kształcenia.

	 •	 Współdecydowanie – pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
	 •	 Opieka – zdrowotna, społeczna, rodzinna i instytucjonalna.
	 •	 Samorealizacja – możliwość rozwoju potencjału osobowego, ducho-

wego, dostępu do dóbr kultury.
	 •	 Godność, do której ludzi starsi mają pełne prawo i dlatego należy ich 

traktować sprawiedliwie i z szacunkiem.
Kwestie społeczne dotyczące osób w podeszłym wieku stanowią poważ-

ne wyzwanie dla polityki społecznej, której racją istnienia jest łagodzenie, 
ograniczanie i jednocześnie rozwiązywanie problemów społecznych. Sa-

2 Por. b. Tobiasz-Adamczyk, Społeczne aspekty starzenia się i starości, w: Geriatria z ele-
mentami gerontologii ogólnej, red. T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska, VIA MeDICA, 
Gdański 2007, s. 37.

3 S. Steuden, M. Marczuk, Wstęp, w: Starzenie się a satysfakcja z życia, red. S. Steuden, 
M. Marczuk, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 10.
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mo pojęcie wsparcia społecznego możemy rozumieć, jak podaje literatu-
ra, jako: pomoc na rzecz jednostki lub grupy, w sytuacjach trudnych, stre-
sowych, przełomowych, których (jednostka lub grupa) samodzielnie nie 
byłaby w stanie przezwyciężyć4. W odniesieniu do ludzi starszych system 
zabezpieczenia społecznego każdego państwa powinien gwarantować mię-
dzy innymi stałe i systematyczne dochody w wysokości niezbędnej dla za-
spokojenia potrzeb życiowych, dostęp do usług niezbędnych ze względu na 
indywidualne potrzeby oraz niezbędną sieć kontaktów społecznych.

Kwestią wsparcia społecznego, zaspokajaniem wybranych potrzeb spo-
łecznych, jak również diagnozowaniem i rozwiązywaniem kwestii społecz-
nych zajmuje się zarówno pod względem teorii, jak i działalności praktycz-
nej, polityka społeczna. Należy wspomnieć, że w literaturze przedmiotu 
brak jest powszechnie uznanej i jednolitej definicji polityki społecznej. Spo-
tykane uogólnienia eksponują kluczowe zagadnienia, jakimi są potrzeby, 
kwestie społeczne, problem rozwoju społecznego oraz integracji społecznej 
i ładu społecznego, sprawiedliwości społecznej, bezpieczeństwa socjalnego 
itp. Ujmując określenie polityki społecznej z perspektywy potrzeb, jest to 
działalność polegająca na zabezpieczeniu jednostki lub grupy osób przed 
deprywacją potrzeb, zarówno tych elementarnych, niezbędnych dla fizycz-
nego przetrwania, jak i tych wyższego rzędu, służących rozwojowi. Ponadto 
często podkreśla się, że polityka społeczna nie tylko zaspokaja potrzeby, 
ale również odpowiada za ich kreowanie5. Polityka społeczna w ramach 
ubezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej poprzez 
swoje działania kształtuje socjalno-ekonomiczne warunki życia osób w po-
deszłym wieku. Postulaty dotyczą zarówno celów jej działań, jak i form. 
Celem jej działań powinno być, oprócz zapewnienia odpowiedniego bytu 
i usług socjalnych oraz społecznej integracji ludzi starszych, ułatwienie im 
zachowania samodzielności oraz podejmowania aktywności w różnych jej 
wymiarach. Należy także zapobiegać samotności i izolacji osób starszych 
w społeczeństwie6.

Postrzeganie kwestii ludzi starych także w Polsce, jak wynika z analizy 
literatury przedmiotu, od dawna wykracza poza sferę socjalną i obejmuje 

4 S. Kawula, Wsparcie społeczne, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy 
socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Wyd. Akademickie „żak”, Warszawa 1999, s. 338.

5 b. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, 
ASPRA-JR, Warszawa 2005, s. 29.

6 b. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 
2000, s. 11.
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także takie aspekty, jak: samopoczucie społeczne i szeroko rozumiana ja-
kość życia. Oczywiście przyjmuje się, że jednym z najważniejszych źródeł 
wsparcia społecznego dla człowieka jest rodzina, gdzie poprzez pozytywną 
więź emocjonalną możliwe jest zaspokojenie wszystkich potrzeb psychicz-
nych jej członków, a zwłaszcza potrzeby miłości, bezpieczeństwa, przyna-
leżności, solidarności i łączności z bliskimi osobami, potrzebę akceptacji, 
uznania oraz potrzebę samourzeczywistniania. bliskie więzi z najbliższą 
rodziną stanowią ochronę przed poczuciem alienacji oraz wzmacniają od-
porność człowieka. W literaturze dotyczącej problematyki wsparcia spo-
łecznego oprócz rodzinnych źródeł wsparcia (mąż, żona, dzieci, rodzice, 
rodzeństwo i dalsi krewni), zazwyczaj wskazuje się na przyjaciół, znajo-
mych i sąsiadów7. Podkreśla się, również, że cechy sieci społecznej wsparcia 
oraz źródeł wsparcia działają w sposób specyficzny. Oznacza to, że efekt 
pomocy uzależniony jest od rodzaju sytuacji stresowej, nasilenia stresu 
oraz od indywidualnych potrzeb osoby przeżywającej trudność8. Pomimo 
że obecnie coraz więcej osób starszych mieszka samodzielnie, to najważ-
niejszą instytucją zaspakajania potrzeb, podstawową grupą oparcia i po-
czucia bezpieczeństwa, terenem aktywności i źródłem satysfakcji życiowej 
jest nadal rodzina9. Potwierdzają to na przykład badania Z. Szaroty, któ-
re wykazują, że optymalne warunki rozwoju starzejącej się osoby istnieją 
w środowisku rodzinnym10. Należy zauważyć, że w Polsce mamy do czynie-
nia z paradoksalną sytuacją dotyczącą roli państwa wobec osób starszych. 
Z jednej strony państwo odpowiedzialne jest za sytuacje osób starszych, a z 
drugiej strony osoby te najczęściej żyją w rodzinach swoich dzieci i od nich 
uzyskują pomoc. Należy podkreślić, że formowanie celów polityki społecz-
nej wobec osób starszych jest procesem wymagającym uwzględnienia nie 
tylko obiektywnych potrzeb ludzi starszych i ich otoczenia, ale i finanso-
wych możliwości podmiotów odpowiedzialnych za realizację tej polityki. 
Polityka pomocy osobom starszym może uwzględniać:

7 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wspar-
cia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk,  
R. Cieślak, PWN, Warszawa 2005, s. 16.

8 Tamże s. 17.
9 b. Synak, Pozycja społeczna ludzi starszych w warunkach zmian ustrojowych i cywili-

zacyjno-kulturowych, w: Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, red. b. Synak, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 14.

10 Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa, Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pedagogicznej, Kraków, 2004, s. 95.
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	 •	 Autonomię – to zachowanie przez nich suwerenności w podejmo-
waniu decyzji o sposobach życia w starości.

	 •	 Integrację – zapewnienie starszej generacji warunków do udziału 
w życiu społecznym.

	 •	 Opiekę – zapewnienie pomocy w razie wynikającego z wieku lub sta-
nu zdrowia ubytku sił fizycznych lub psychicznych.

	 •	 Organizację, której zadaniem jest koordynacja działania podmiotów 
polityki wobec ludzi starszych.

Literatura przedmiotu podkreśla również, że bez zapewnienia właści-
wych podstaw socjalno-ekonomicznych egzystencji ludzi starszych nie mo-
że być w pełni realizowane optymalne wspomaganie tych osób11. Zgodnie 
z danymi za rok 2008 (w oparciu o sytuację dochodową w 2007) w Polsce 
zagrożonych ubóstwem było 12% osób starszych powyżej 65 roku życia. 
Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi GUS (2010) sytuacja gospo-
darstw domowych polskich emerytów jest gorsza tylko od gospodarstw 
osób pracujących na własny rachunek. W szczególnie trudnej sytuacji znaj-
dują się natomiast osoby żyjące w gospodarstwach utrzymujących się z in-
nych niezarobkowych źródeł, czyli w praktyce najczęściej osoby bezrobot-
ne. W 2009 r. za osoby skrajnie ubogie można uznać 3,8% osób starszych, 
a zagrożony ubóstwem był co ósmy polski senior (13%)12.

Poszczególni autorzy zauważają, że proces starzenia się ludności po-
strzegany był dotychczas głównie w kategoriach ważnego problemu spo-
łecznego, równie dotkliwego i powszechnego, jaki i nieuniknionego, to jest 
problemu o charakterze ekonomicznym. W potocznym myśleniu pozba-
wiano bowiem ludzi starszych innych ról społecznych i postrzegano ich 
tylko jako konsumentów różnorodnych usług społecznych i ludzi bezpro-
duktywnych, wymagających wsparcia finansowego i pomocy materialnej. 
Natomiast w konsekwencji starość demograficzną i rozrost liczebny po-
pulacji seniorów uznano za zagrożenie dla długookresowego dobrobytu 
społecznego. Doprowadziło to do nadmiernie uproszczonego i stygmaty-
zującego traktowania osób starszych przez decydentów i instytucje polityki 
społecznej. Poza tym można zaobserwować nadmierną rozbudowę różno-
rodnych instytucji działających w ramach polityki społecznej.

11 A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki 
starości, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, s. 213.

12 P. Kubicki, Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, ekspertyza przygotowa-
na w ramach projektu „eAPN Polska – razem na rzecz europy Socjalnej”, Warszawa 2010,  
s. 3-4.
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Należy jednak zauważyć, że sytuacja materialna ludzi starszych jest 
w Polsce kształtowana przez procesy transformacji. Zmiany polityczne, 
społeczne i gospodarcze, przynoszące wzrost bezrobocia, a także spadek 
dochodu narodowego i pauperyzację społeczeństwa, spowodowały utra-
tę bezpieczeństwa społecznego ludzi starszych. Niedoskonałość systemu 
rewaloryzacyjnego oraz postępujące procesy inflacyjne obniżyły wartość 
przyznawanych ludziom starszym świadczeń. Dochody ludzi starszych 
stały się z reguły niższe niż innych grup dorosłych13. Dlatego też jednym 
z zadań polityki społecznej jest zapewnienie społeczeństwu poczucia bez-
pieczeństwa socjalnego.

Podstawą prawną udzielania pomocy społecznej są następujące regu- 
lacje:
	 •	 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 04.64.593 

z późniejszymi zmianami).
	 •	 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 październi-

ka 2005. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 05.217.1837 
z późniejszymi zmianami).

	 •	 oraz uchwały rady gminy bądź rady miasta określające szczegóło-
we zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (usługi 
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, są zadaniem własnym gmin stąd regulują je także przepi-
sy lokalne).

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom prze-
zwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie poko-
nać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organizują ją 
organy administracji rządowej i samorządowe przy współpracy z różnymi 
organizacjami i związkami14.

Wsparcie społeczne definiowane jest w dwu ujęciach: struktural-
nym i funkcjonalnym. W ujęciu strukturalnym, rozumiane jest (…) jako 
obiektywne istniejące i dostępne sieci społeczne, które wyróżniają się od 
innych sieci tym, że poprzez fakt istnienia więzi, kontaktów społecznych,  
przynależności, pełnią funkcję pomocną wobec osób znajdujących się 

13 A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki 
starości, dz. cyt., s. 76.

14 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmia-
nami, Rozdz. 1., art. 2.
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w trudnej sytuacji15. Natomiast wsparcie społeczne w ujęciu funkcjonal-
nym, oznacza rodzaj integracji społecznej, która zostaje podjęta przez jed-
nego lub obu uczestników w sytuacji problemowej, trudnej, stresowej lub 
krytycznej16. S. Kawula, wymienia natomiast pięć płaszczyzn wsparcia spo-
łecznego: wsparcie emocjonalne, wartościujące, instrumentalne, informa-
cyjne, duchowe17.

Można stwierdzić, że polityka społeczna zakłada działania na rzecz 
praw osób starszych. Dotyczy to oświaty, kultury, ochrony zdrowia, orga-
nizacji czasu wolnego, ochrony pracy ludzi starszych, pomocy obłożnie 
chorym, pracy socjalnej z osobami starszymi, kształtowania odpowiednich 
warunków mieszkaniowych, pomocy instytucjonalnej oraz warunków ma-
terialnych seniorów. Polityka społeczna, uwzględniając prawa człowieka 
starszego, uwzględniać powinna przede wszystkim jego godność, bowiem 
stosunek do człowieka starszego jest miarą humanistycznych stosunków 
w społeczeństwie. 

Literatura przedmiotu podkreśla, że polityka państwa wobec osób star-
szych określana jest jako polityka realizacji interesów osób starszych, za-
spokojenia potrzeb i warunków bytu seniorów. Ma ona na celu działania, 
które w sposób planowy i celowy mają wpłynąć na poprawę sytuacji życio-
wej starszych ludzi. Dla polityki społecznej godność osoby ludzkiej oznacza 
potrzebę określenia minimum socjalnego, które powinno być gwarantowa-
ne przez państwo, formalnie zobowiązane chronić godność ludzką18. Nato-
miast na gruncie pomocy społecznej godność osoby ludzkiej związana jest 
z zapewnieniem jej bytowania w odpowiednich warunkach19.

W różnorodnych działaniach na gruncie polityki społecznej uważano 
dotychczas, że ludziom starszym wystarczy zapewnić odpowiednie wa-
runki materialne i opiekę, nie liczono się natomiast z ich potrzebami wyż-
szego rzędu. eksperci ułożyli listę takich potrzeb, a wśród nich: potrzebę 
utrzymywania stosunków rodzinnych, potrzebę wypełnienia wolnego cza-
su, pracy społecznej, kształcenia intelektualnego i autoekspresji, potrzebę  

15 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wspar-
cia, wybrane koncepcje teoretyczne, art. cyt., s. 14-15.

16 Tamże, s. 15.
17 S. Kawula, Wsparcie społeczne, art. cyt., s. 338-341.
18 K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empirycz-

ne, Warszawa 2001, s. 108, cyt. za: S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie 
prawnym, Oficyna z Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 114.

19 Tamże, s. 114.
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aktywności religijnej, potrzebę pomocy w chorobie i cierpieniu. Wśród 
najważniejszych problemów ludzi podeszłego wieku wymienia się:
 – samotność (największy problem),
 – choroba i inwalidztwo,
 – życie w ubóstwie,
 – brak poczucia bezpieczeństwa, 
 – poczucie nieprzydatności,
 – stopniowa eliminacja z życia,
 – nietolerancja (kult młodości).

Analizując koncepcje i podejmowane działania, politykę społeczną 
wobec starości i seniorów, można również określić jako zespół celowych 
działań publicznych i innych podmiotów społecznych służących tworze-
niu, poprawie, a także utrzymaniu statusu społecznego, bezpieczeństwa 
i jakości życia osób starszych oraz możliwości ich udziału w kulturze i życiu 
społecznym, zwiększających szansę prowadzenia przez najstarsze pokole-
nie aktywnego i niezależnego życia20. b. Szatur-Jaworska definiuje polity-
kę społeczną wobec ludzi starych jako taką, której celem jest stwarzanie 
warunków zaspakajania potrzeb ludzi starych oraz kształtowanie odpo-
wiednich relacji pomiędzy starszym pokoleniem a młodszymi generacjami 
– drogą ograniczania uzależnienia starszych od młodszych, zapobiegania 
marginalizacji ludzi starych oraz kształtowania stosunków międzypokole-
niowej solidarności21.

Polityka społeczna powinna dążyć do zapewnienia dobrobytu również 
w pozamaterialnym wymiarze, nie skupiać się jedynie na zabezpieczeniu 
społecznym. Powinna umożliwiać rozwój osobowy jednostek i całej zbio-
rowości. Na jakość życia osób starszych ma wpływ nie tylko rozwój syste-
mu ubezpieczeń społecznych, system pomocy społecznej, ochrony zdrowia 
i sytuacja mieszkaniowa osób starszych, ważne dla osób starszych jest rów-
nież akceptowanie ich sytemu wartości, stylu konsumpcji, równoupraw-
nienie i podmiotowość22. Polityka społeczna wobec ludzi starych nie może 
być wyłącznie polityką organizowania pomocy ludziom starym, ale powin-

20 Z. Woźniak, Edukacja i poradnictwo dla seniorów jako narzędzia przeciwdziałania 
i wychodzenia z bezradności, w: Przeciw bezradności społecznej. Materiały II Konwencji 
Ruchu Przeciw bezradności Społecznej Drukarnia Wydawnictw Naukowych, Kraków 25 
stycznia 2003, s. 80. 

21 b. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, dz. cyt., s. 121. 
22 L. frąckiewicz, Karta praw człowieka starego, IWZZ, Warszawa 1985, s. 158 i nn.
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na być polityką pomocy w organizowaniu ich życia23. Politykę społeczną 
wobec osób starszych określić można jako system działań skierowanych 
do osób w wieku poprodukcyjnym oraz ich rodzin. Działania te mają na 
celu wszechstronną kompensację malejących z wiekiem możliwości samo-
dzielnego zaspokojenia potrzeb oraz integrację ze społecznością lokalną24. 
W polityce społecznej państwa potrzebne są zatem wielokierunkowe dzia-
łania wspierające rodzinę w wypełnianiu jej funkcji, zarówno ekonomicz-
nych, jak i opiekuńczych czy pielęgnacyjnych wobec osób starszych.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na 
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, 
możliwości i uprawnienia. Jak wspomniano, polityka społeczna ma nie tyl-
ko zaspakajać podstawowe potrzeby ludzi starszych, ale również stwarzać 
odpowiedni klimat wokół nich oraz umożliwiać dalsze aktywne i twórcze 
życie. Powinna dążyć do zapewnienia dobrobytu również w pozamaterial-
nym wymiarze, a nie skupiać się jedynie na zabezpieczeniu społecznym.  
Na jakość życia osób starszych ma wpływ nie tylko rozwój systemu  
ubezpieczeń społecznych, system pomocy społecznej, ochrony zdrowia 
i sytuacja mieszkaniowa, ale również akceptowanie ich sytemu wartości, 
stylu konsumpcji, równouprawnienie i podmiotowość. Według Deklara-
cji Zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do ludzi  
starszych25:
 1. Ludzie starsi powinni mieć zagwarantowaną opiekę i ochronę ze 

strony rodziny i gminy, adekwatną do systemu wartości kulturowej 
danego społeczeństwa.

 2. Ludzie starsi powinni mieć dostęp do opieki zdrowotnej służącej 
utrzymaniu w optymalnym stanie swego fizycznego i duchowego 
zdrowia, do pomocy w odzyskaniu zdrowia, a także pomocy w za-
pobieganiu lub opóźnianiu chorób.

 3. Ludzie starsi powinni mieć łatwy dostęp do opieki so cjalnej i praw-
nej zapewniającej niezależność i bezpieczeństwo socjalne.

23 P. błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002, 
s. 231.

24 Tamże, s. 177.
25 Deklaracja Zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do ludzi star-

szych, (z Raportu Światowego Zgromadzenia Ludzi Starszego Wieku, Wiedeń 26.07.1982), 
IbIS październik 1998 (nr 1/98), http://sic.to/indexpl (dostęp dnia: 20.01.2011).
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 4. Ludzie starsi powinni mieć możliwość korzystania z po mocy in-
stytucji powołanych do opieki i rehabilitacji, jak rów nież do życia 
w bezpiecznym dla człowieka otoczeniu.

 5. Ludzie starsi w razie umieszczenia ich w jakimkolwiek zakładzie po-
winni mieć prawo do opieki i zabiegów zgodnych z prawami czło-
wieka i zasadami wolności. Dotyczy to również pełnego respekto-
wania godności człowieka, jego poglądów, potrzeb osobistych oraz 
prawa do decydowania o poziomie opieki i jakości życia.

Zmiany wprowadzone w systemie polityki społecznej po 1999 r. miały 
na celu odejście od scentralizowanej polityki społecznej na rzecz kształto-
wania jej przez społeczności lokalne i samorządy, objęły m.in.: decentrali-
zację funkcji społecznej państwa oraz komercjalizację i prywatyzację usług 
i instytucji zabezpieczenia społecznego. Proces decentralizacji miał na celu 
trafniejsze i skuteczniejsze rozpoznanie potrzeb lokalnego środowiska, przy 
jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu możliwości tkwiących w sa-
mym tym środowisku. Komercjalizacja i prywatyzacja usług objęła m.in.:

	ubezpieczenia społeczne – przez utworzenie sektora w ubezpieczeniach 
emerytalnych;

	ochronę zdrowia – gdzie nastąpiło przeniesienie znacznej części kosztów 
usług ochrony zdrowia na indywidualnych użytkowników tych usług;

	pomoc społeczną – przez obciążenie kosztami utrzymania mieszkań-
ców domów pomocy społecznej (dps) ich samych lub rodzinę, a dopiero 
w dalszej kolejności samorządy gminne.

Nowe regulacje prawne w zakresie pomocy społecznej nakładające no-
we zadania na samorząd terytorialny spowodowały przeniesienie ciężaru 
organizacji świadczeń pomocy społecznej z państwa na organy samorządo-
we. Świadczenia w ramach systemu pomocy społecznej mieszczą się w na-
stępujących zakresach: pomocy środowiskowej w miejscu zamieszkania –  
sprawowanej przez pracowników ośrodków pomocy społecznej (OPS), 
której zadaniem jest zapewnienie podopiecznym wszystkich świadczeń 
przysługujących im na podstawie ustawy o pomocy społecznej, oraz pomo-
cy instytucjonalnej – w domach pomocy społecznej, będących placówka-
mi stałego bądź czasowego pobytu dla osób starszych, które ze względu na 
stan zdrowia, podeszły wiek, są zmuszone z niej skorzystać. O prawie osób 
w podeszłym wieku do opieki instytucjonalnej i o obowiązkach instytucji 
świadczących tę formę pomocy stanowi europejska Karta Społeczna.
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Jedną z podstawowych instytucji służących osobom starszym jest Ośro-
dek Pomocy Społecznej (OPS). Celem głównym takiego ośrodka jest dąże-
nie do jak największej samodzielności jej podopiecznych i ich aktywizacja 
w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy jakości własnego ży-
cia. Generalna zasada pomocy starszym ludziom, mówi, aby jak najdłużej 
człowiek starszy pozostawał w swoim dotychczasowym, rodzinnym, czyli 
dobrze mu znanym środowisku. Dlatego też powstały ośrodki pobytu dzien-
nego. Zadaniem takich ośrodków jest zapewnienie opiekuńczego otoczenia 
i wsparcia emocjonalnego w ciągu dnia. Ośrodkiem, który udziela pomocy 
typowo środowiskowo-otwartej jest Dom Dziennego Pobytu (DDP), który 
ludziom starszym zapewnia: posiłki, świadczy usługi opiekuńczo-rehabi-
litacyjne, zabiegi higieniczne, rekreacyjno-kulturalne. W ośrodkach tych 
starsi ludzie mogą również uzyskać pomoc w załatwianiu swoich codzien-
nych spraw, stanowiących dla nich szczególną trudność. Ośrodki takie 
odciążają rodziny od pełnienia całodobowej opieki. formą pomocy spo-
łeczno-środowiskowej, będąc czymś pośrednim między domem a instytu-
cją są Dzienne Domy Pomocy Społecznej (DDPS), które sprawdzają się 
w sprawach aktywizowania ludzi starszych. Dla ludzi starszych, przewlekle 
chorych, upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych lub ze względu 
na ich sytuację rodzinną i brak należytej opieki funkcjonują Domy Pomo-
cy Społecznej (DPS), które świadczą całodobową pomoc. Prowadzą różne 
zajęcia terapeutyczne (indywidualne, grupowe) dostosowane do potrzeb 
i możliwości mieszkańców, a niezbędne dla utrzymania ich w maksymalnej 
sprawności (psychoterapia, usprawnianie ruchem, zabiegi fizjoterapeutycz-
ne, terapia zajęciowa, rekreacja, bibliotekarstwo). Zapewniają także wspar-
cie w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej, zabezpieczenia potrzeb 
socjalno-bytowych i opieki duszpasterskiej. Należy dodać, że skala potrzeb 
społecznych w tej sferze jest bardzo duża i wciąż wzrasta.

Wśród pozostałych placówek i instytucji wspierających osoby w pode-
szłym wieku wyróżnić można:
 – domy pogodnej jesieni,
 – pensjonaty dla starszych osób,
 – hospicja,
 – schroniska,
 – noclegownie dla bezdomnych,
 – jadłodajnie dla ubogich.
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Sieć istniejących instytucji i placówek wspomagających osoby starsze 
jest wciąż niewystarczająca, oferty są zbyt małe w stosunku do ogromu  
potrzeb społecznych. Dotyczy to zarówno miejsc, jak i niezadowalającej 
jakości usług.

Pomoc materialna pozostawia wiele do życzenia, chociaż dzięki po-
wszechności systemu emerytalno-rentowego oraz zasad automatycznej 
indeksacji emeryci nie są pozbawieni środków do życia. Ubóstwo wśród 
osób starszych jest znacznie mniejsze niż w młodszej populacji. Nie mniej 
jednak, osoby starsze narzekają na brak odpowiednich środków na zaspo-
kojenie potrzeb. Ze względu na różnorodność wysokości dochodów osób 
starszych, pogłębia się ich uzależnienie od innych i to wraz ze starzeniem 
się człowieka. Jest to efekt spadku realnej wartości świadczeń społecznych, 
będących głównym źródłem utrzymania, oraz spadku wydajności pracy 
osób starszych aktywnych zawodowo. Poza tym świadczenia społeczne 
w Polsce nie są wysokie, prawie 84% osób otrzymuje świadczenia na po-
graniczu czy poniżej przeciętnej płacy w gospodarce narodowej. Poza pod-
stawowymi świadczeniami, państwo oferuje także pewne formy wsparcia, 
takie jak: ulgi w płatnościach za usługi, zwolnienia z opłat za abonament 
radiowo-telewizyjny i za korzystanie ze środków komunikacji, zwolnienia 
od niektórych opłat dla tych, którzy ukończyli 75 lat. Wprowadzona re-
forma nie daje jednak osobom starszym pewności utrzymania się z eme-
rytury, jest zagrożeniem dla warunków bytowych. Niskie świadczenia 
nie pozwalają często na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Trudna sy-
tuacja finansowa również odgrywa znaczenie w kwestii zdrowotnej osób 
starszych. Osoby starsze wymagają większej opieki lekarskiej ze względu 
na wiek i zachorowania, i urazy, i schorzenia. Jednak często ich na to nie 
stać i w efekcie powoduje to częstsze ich zachorowania i co gorsze, częstszą 
śmierć. Okres zmian systemowych przyniósł nowe dynamiczne, o różnym 
kierunku zmiany w aspekcie zdrowia. Pojawiły się nowe, nieznane dotąd, 
wręcz niedostępne szanse dla jednostki, ale też nowe czynniki ryzyka so-
cjoekonomicznego, które mają swoje konsekwencje zdrowotne. Transfor-
macja przyniosła z sobą wiele reform, których wdrożenie w życie nie jest 
łatwe. Okazuje się też, że często reformy te wprowadzane były błędnie, a do 
ich skutków bardzo trudno jest się przyzwyczaić, zwłaszcza ludziom, któ-
rzy nie lubią zmian, a do których należą osoby starsze. Jedną z takich re-
form była reforma służby zdrowia. Z jednej strony ludziom starszym, dała 
ona możliwość wyboru lekarzy w profesjonalnie zaopatrzonych klinikach, 



259Polityka społeczna względem seniorów

którzy są wyspecjalizowani w dolegliwościach osób starszych. Dała większe 
szanse wyboru w „domach pogodnej jesieni”, w domach pobytu dziennego 
i całodobowego. Z drugiej zaś strony reforma służby zdrowia szczególnie 
dotkliwie „uderzyła” w osoby starsze, które najbardziej odczuwają słabość 
funkcjonowania tzw. opieki zdrowotnej.

Analizując problematykę polityki społecznej i jej działań względem se-
niorów, można stwierdzić, że obecnie występują poważne problemy opie-
ki zdrowotnej nad osobami starszymi. Według Raportu Problemy zdrowia 
publicznego w kontekście starzenia się populacji Polski opieka geriatryczna, 
ogólnie mówiąc, niedomaga. Z badań wynika, że przy istniejącym aktual-
nie systemie świadczeń medycznych grupa osób starszych znajduje się na 
najsłabszej pozycji w odniesieniu do możliwości uzyskania specjalistycznej 
opieki medycznej. Zarazem w tej grupie wraz z wiekiem rośnie zapotrze-
bowanie na usługi medyczne, w szczególności na leczniczo-pielęgnacyjne 
oraz leczniczo-rehabilitacyjne. Częstsza staje się potrzeba wizyt domowych 
lekarzy pierwszego kontaktu, dłuższy jest czas trwania standardowej wizy-
ty lekarskiej, zwiększa się częstość wezwań załóg Pogotowia Ratunkowego. 
Istniejący system opieki nad osobami starszymi jest niewydolny zarów-
no w zakresie opieki ambulatoryjnej podstawowej, jak i specjalistycznej. 
Obserwuje się zarówno brak przygotowania lekarzy pierwszego kontaktu 
z zakresu wiedzy geriatrycznej, jak i niedobór lekarzy geriatrów. brak jest 
programów rozwoju opieki nad osobami starszymi, wspieranych przez 
Ministerstwo Zdrowia, co w sposób zasadniczy uniemożliwia skuteczne 
wdrażanie standardów opieki geriatrycznej. Niekorzystna sytuacja mate-
rialna służby zdrowia ogranicza możliwości realizowania skutecznego le-
czenia. Opieka geriatryczna w Polsce prowadzona jest przez: całodobowe 
oddziały geriatryczne, geriatryczne oddziały dzienne oraz ambulatoryjnie, 
w tym w ramach opieki domowej. Każda z tych form opieki napotyka na 
szereg nierozwiązanych jak dotąd problemów. Najważniejszym problemem 
tej formy opieki jest brak uwzględnienia odrębności starszych pacjentów 
i typowych cech medycyny geriatrycznej (np. wielochorobowości) w za-
sadach kontraktacji usług z Narodowym funduszem Zdrowia (NfZ). Na 
ogół nie ma możliwości leczenia według kilku procedur diagnostycznych 
lub terapeutycznych stosowanych u pacjenta, co zmusza do wykonywania 
świadczeń bez faktycznego pokrycia kosztów. Sytuacja ta przyczynia się do 
pogarszania stanu finansowego oddziałów geriatrycznych, a co za tym idzie 
do zmniejszenia w nich liczby łóżek, a nawet do ich częściowej likwidacji 



260 Norbert Pikuła

w niektórych placówkach. Należy jednak dodać, że w Polsce powstają do-
piero formy geriatrycznej opieki ambulatoryjnej i domowej, które uważane 
są obecnie za najbardziej właściwe. Zapewniają bowiem holistyczną opiekę 
medyczną nie tylko pacjentowi, ale również jego rodzinie i/lub opiekunom. 
Powinny one stanowić alternatywę (lub uzupełnienie) opieki podstawowej, 
tj. opieki lekarza rodzinnego. Zgodnie z opracowanymi w Polsce standar-
dami, tego typu opieka powinna być prowadzona przez zespół specjalistów, 
przygotowanych do opieki nad starszym pacjentem. Geriatryczna opieka 
domowa powinna być także prowadzona przez zespół opieki domowej 
(zespół wyjazdowy), która jest nie tylko zdecydowanie tańsza niż opieka 
szpitalna, ale również korzystniejsza dla pacjenta. Koordynatorem reali-
zowanych świadczeń w każdym przypadku winien być lekarz geriatra we 
współpracy z lekarzem rodzinnym i zespołem lekarzy na poziomie opieki 
szpitalnej. W przypadku problemów zdrowotnych, pacjent może skorzy-
stać z podstawowej opieki zdrowotnej lub opieki stacjonarnej, realizowa-
nej w warunkach szpitalnych. Pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy prze-
bywający w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne 
wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich, mogą 
skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej realizowanej w wa-
runkach domowych. U kresu życia lub w fazie znacznego zaawansowania 
choroby pacjent może być objęty odrębną, specjalistyczną opieką paliatyw-
ną. W Polsce w ostatnich latach wzrasta jednak głównie liczba zakładów 
niepublicznych, w których koszt pobytu jest wyższy niż w zakładach pu-
blicznych. Należy podkreślić, że liczba placówek państwowych jest nadal 
niewystarczająca, co powoduje długi okres oczekiwania na miejsce26.

W działaniach na rzecz ludzi starszych, obowiązkiem całego społeczeń-
stwa, a zwłaszcza władz rządowych i samorządowych różnych szczebli, jest 
przede wszystkim zapewnienie godnych warunków życia, należytej pozycji 
społecznej (przez właściwe regulacje prawne i rozwiązania organizacyjne). 
System wsparcia powinien obejmować zarówno opiekę, ale i kształcenie lu-
dzi w podeszłym wieku. Takie też cele powinna stawiać przed sobą polityka 
społeczna wobec osób starszych. Warto przytoczyć także wskazania P. błę-
dowskiego, który przypomina o tym, że człowiek starszy jest także człon-
kiem społeczności lokalnej. Dlatego też celem polityki społecznej powinno 

26 M. barcikowska i inni, Problemy opieki nad osobami starszymi w Polsce, w: Problemy 
zdrowia publicznego w kontekście starzenia się populacji Polski. Raport, Warszawa 2005, Po-
stępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 203. 211, s. 207-208.
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być zapewnienie mu ważnej pozycji w środowisku zamieszkania poprzez 
integracje społeczną i udział ludzi starszych w życiu społeczności lokalnej. 
błędowski odwołuje się do zasady subsydiarności, której istotę dostrzega 
w stworzeniu warunków umożliwiających wykorzystanie w pierwszej ko-
lejności pomocy rodziny i nieformalnych kręgów z najbliższego otoczenia 
starszych. W początkowej fazie starości, w której senior może być jeszcze 
aktywny, może brać czynny udział w działaniach na rzecz społeczności lo-
kalnej zarówno rodziny, jak i grup nieformalnych. Natomiast w miarę utra-
ty sprawności i wzrastającego uzależnienia od innych pojawia się potrzeba 
włączenia w system wsparcia ludzi starych, zarówno członków rodziny, jak 
i grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, a także instytucji samo-
rządu terytorialnego. Autor odwołuje się również do zasady lokalności oraz 
zasady kompleksowości oceny potrzeb, która w ocenie tychże potrzeb każe 
uwzględnić nie tylko powiązane z sobą elementy, takie jak stan zdrowia, 
warunki mieszkaniowe czy poziom dochodów i sytuację rodzinną, ale rów-
nież ocenę możliwości ich zaspokojenia przy istniejącej w miejscu zamiesz-
kania infrastrukturze27. W tym kontekście polityka społeczna wobec osób 
starszych to system działań, skierowanych do osób w wieku poprodukcyj-
nym oraz ich rodzin. Działania te mają na celu wszechstronną kompensa-
cję malejących z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb 
oraz integrację ze społecznością lokalną28.

W literaturze przedmiotu często podkreślane jest, że jednym z głównych 
powodów promowania opieki środowiskowej jest konieczność ogranicza-
nia wydatków publicznych ponoszonych na opiekę stacjonarną. Odcho-
dzenie od uwarunkowań stacjonarnych na rzecz wsparcia w środowisku 
domowym określane jest jako deinstytucjonalizacja opieki długotermi-
nowej. Słownik gerontologii społecznej określa deinstytucjonalizację jako 
przemyślany proces celowego zmniejszania liczby pacjentów w instytu-
cjach opiekuńczych lub w szpitalach przeznaczonych dla osób przewlekle 
chorych29. Proces ten polega więc na zastępowaniu odizolowanych miejsc 
długiego pobytu mniejszymi i środowiskowo zorientowanymi formami 
opieki. U podstaw idei deinstytucjonalizacji leży przekonanie, że przyczyną 
przebywania osób niesamodzielnych w zakładach opieki długoterminowej 

27 P. błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, dz. cyt., s. 175-176.
28 Tamże, s. 177.
29 A.A. Zych, Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „żak”, War-żak”, War-ak”, War-

szawa 2001, s. 41.
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jest brak środków technicznych i ekonomicznych umożliwiających integra-
cję tych osób oraz ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym30.

Ważnym elementem działań związanych z poprawą sytuacji seniorów 
w Polsce jest funkcjonowanie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Star-
szych, który został powołany 25 czerwca 2008 r. W ramach swoich prac, 
zespół będzie monitorował sytuację seniorów w Polsce pod kątem prze-
strzegania ich praw. W przyszłości zespół ten powinien przyczyniać się do 
pozytywnych i oczekiwanych przez seniorów zmian w prawie i funkcjo-
nowaniu instytucji pomocowych. Zespół zamierza opracować strategię na 
rzecz wykorzystania i wzmacniania kapitału ludzkiego osób starszych oraz 
wsparcia tych seniorów, którzy są niesprawni lub niesamodzielni. Strategia 
ta powinna zapewniać partycypację osób starszych w podejmowaniu decy-
zji ich dotyczących w samorządach i innych organach władzy publicznej.

W wyczerpujący sposób zasady, cele i priorytety polityki społecznej wo-
bec seniorów przedstawia w swoim opracowaniu H. Woźniak31. Jego zda-
niem, polityka społeczna wobec starości i ludzi starych to oparta na warto-
ściach legislacyjno-instytucjonalna odpowiedź na przemiany w strukturze 
społeczno-demograficznej społeczeństwa i będące ich pochodną zmiany 
w systemach społecznych, przejawiająca się w działaniach służących:
 • kształtowaniu ogólnych warunków rozwoju i życia najstarszego po-

kolenia,
 • zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych,
 • zapewnieniu starości pozycji równoprawnej z innymi fazami życia,
 • kształtowaniu stosunków między pokoleniami,
 • harmonizowaniu i godzeniu interesów poszczególnych pokoleń, 
 • wspomaganiu seniorów w radzeniu sobie z zadaniami rozwojowymi,
 • kształtowaniu pozytywnego obrazu starości w świadomości społecznej,
 • stwarzaniu możliwości sprostania aktualnym i przyszłym sytuacjom 

oraz proble mom związanym ze starzeniem się zbiorowości.

30 J. Szmagalski, Deinstytucjonalizacja w pomocy społecznej – zadania dla pracy so-
cjalnej, w: Społeczeństwo, demokracja, edukacja. Nowe wyzwania w pracy socjalnej, red.  
K. Marzec-Holka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii bydgoskiej im. Kazimierza Wielkie-
go, bydgoszcz 2000. s. 189.

31 Z. Woźniak, Priorytety w programach gerontologicznych organizacji międzynarodo-
wych i struktur europejskich jako przesłanka budowy polityki społecznej wobec starości i osób 
starszych, w: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej, Materiały konferen-
cyjne, red. M. Szlązak, Kraków 2003, s. 29.
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Wśród zasad ogólnych polityki społecznej wobec ludzi starszych wspo-
mniany autor wymienia:
	 •	 solidaryzm i wymiana międzypokoleniowa, 
	 •	 podmiotowość, ochrona godności osoby ludzkiej,
	 •	 sprawiedliwość oraz równość w dostępie do urządzeń infrastruktury 

społecznej i świadczeń społecznych,
	 •	 współodpowiedzialność oraz kooperacja zróżnicowanych podmio-

tów polityki społecznej (władz publicznych, instytucji społecznych, 
organizacji pozarządowych, rodzin oraz osób starszych), 

	 •	 partycypacja społeczna i partnerstwo, 
	 •	 uniwersalizm i selektywność w wyborze celów i działań służących 

zaspokajaniu potrzeb osób starszych,
	 •	 preferowanie/premiowanie profilaktyki przed interwencją w rozwią-

zywaniu problemów starzenia się i starości, 
	 •	 ciągłość działania, trwałość, jakość i efektywność rozwiązań syste-

mowych w opiece nad seniorami,
	 •	 pomocniczość państwa (delegowanie przez władze publiczne wła-

snych uprawnień na najniższe szczeble realizacyjne).
Jako globalne cele stawia32:

	 •	 ochronę i jednocześnie poprawę warunków i jakości życia seniorów,
	 •	 wzmacnianie potencjału osób starszych i społeczności służącego 

rozwojowi osobowemu, aktywności i samorealizacji najstarszego 
pokolenia oraz zdolności do samoopieki i samopomocy,

	 •	 wykorzystanie potencjału oraz doświadczenia seniorów w rozwoju 
społecznym i gospodarczym,

	 •	 tworzenie/odbudowa/wspieranie naturalnej sieci pierwotnych kon-
taktów i stosunków społecznych; 

	 •	 gwarantowanie odpowiednich ilościowo i jakościowo oraz adekwat-
nych do potrzeb świadczeń i usług,

	 •	 wyprzedzanie zdarzeń i przeciwdziałanie stanom grożącym paupe-
ryzacją, degradacją społeczną, utratą samodzielności życiowej bądź 
niezależności starzejących się obywateli,

	 •	 ochronę prawną statusu społecznego osób starszych,
	 •	 zmianę obrazu starości i starzenia się w świadomości społecznej,
	 •	 integrację międzypokoleniowa w ramach społeczeństwa dla wszyst-

kich grup wieku.

32 Tamże, s. 29-30.
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Jak wynika z analizy literatury przedmiotu, polityka społeczna wyraża 
odpowiedzialność państwa polskiego za poziom i jakość życia wszystkich 
obywateli w tym także osób starszych. Oparta jest ona na prawach spo-
łecznych i socjalnych, których katalog zawiera Zrewidowana europejska 
Karta Społeczna – podstawowy dla europejskiego Modelu Społecznego 
dokument Rady europy, jak i Karta Podstawowych Praw Unii europejskiej 
włączona w całości do projektu Traktatu Konstytucyjnego. W strategiach 
i planach na przyszłość widoczne jest uwzględnianie trendów demograficz-
nych, a szczególnie takich zjawisk, jak zmieniająca się struktura wiekowa 
społeczeństwa oraz zmiany wzorów życia rodzinnego. Wzrost przeciętnej 
długości życia i starzenie się społeczeństwa stawia kolejne wyzwania dla 
różnych obszarów polityki społecznej, które powinny z jeszcze większą tro-
ską zająć się aspektem różnorodnej pomocy osobom starszym oraz spo-
łecznym funkcjonowaniem seniorów. 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 przedstawia sytuację 
zdrowotną społeczeństwa polskiego oraz zadania stojące przed admini-
stracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi. W kraju, 
mimo powszechności ochrony zdrowia, identyfikowanych jest wiele pro-
blemów związanych z zapewnieniem właściwej opieki osobom starszym. 
W dużej mierze spowodowane jest to rozproszeniem i brakiem koordyna-
cji opieki zdrowotnej prowadzonej przez różnych świadczeniodawców. 

Należy stwierdzić, że istnieje pilna konieczność przeformowania i usku-
tecznienia działań podejmowanych przez władze publiczne różnego szcze-
bla ukierunkowanych na przeciwdziałanie problemom, jakie w nieuniknio-
ny sposób wynikają ze starzenia się ludności i związane są z okresem sta-
rzenia się poszczególnych osób. Przede wszystkim istnieje potrzeba zmiany 
wizerunku osób starszych w polskim społeczeństwie i dowartościowanie 
seniorów. Osoby pracujące z ludźmi starszymi powinny posiadać profesjo-
nalne wykształcenie oraz znać specyfikę tego wieku życia. Przyjmuje się, 
że nowoczesną politykę społeczną cechować powinna, między innymi, 
kreatywność, nowatorstwo, odwaga, elastyczność, konsekwencja oraz sil-
ne oparcie na samorządności lokalnej. Natomiast w odniesieniu do ludzi 
starych, polityka społeczna powinna opierać się na rzetelnym monitorowa-
niu problemów i prognoz. A nade wszystko potrzebna jest tutaj zdolność 
do podejmowania wyzwań współczesności oraz konsekwencja w realizacji 
programów przez kolejno zmieniające się rządy.
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Praca socjalna z ludźmi starszymi 
w środowisku zamieszkania

Według szacunków GUS, do 2035 roku liczba Polaków w wieku 65 lat 
i więcej wzrośnie do 8,5 mln. Wśród nich więcej będzie także tych, którzy 
nie będą w stanie samodzielnie zaspokajać swoich codziennych potrzeb: 
szacuje się, że obecnie jest ich około miliona, zaś w roku 2035 ich liczba 
wzrośnie do 2,5 mln1. W związku z powyższymi prognozami demograficz-
nymi w Polsce trwają dyskusje poświęcone problematyce wspierania osób 
starszych. Porusza się w nich m.in. kwestię konieczności przeprowadzenia 
reform w systemie finansowania wsparcia i opieki nad osobami starszymi, 
które przede wszystkim z racji choroby, niepełnosprawności i niemożności 
samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb zmuszone są do korzystania 
z pomocy krewnych lub instytucji opiekuńczych.

Główną przyczyną poszukiwania nowych koncepcji są rosnące koszta 
utrzymania tak środowiskowego, jak i instytucjonalnego systemu wspiera-
nia seniorów. Kwestia jest istotna i domagająca się szybkich i trafnych roz-
wiązań nie tylko ze względu na liczną grupę obecnych beneficjentów róż-
nych form pomocy – osób starszych oraz opiekujących się nimi krewnych, 
ale również z uwagi na prognozy demograficzne jednoznacznie wskazujące 
na szybko rosnące potrzeby. 

1 L. Kostrzewski, P. Miączyński, Czeki na starość, „Gazeta Wyborcza” 7221 (98/28.04. 
2011), s. 1; por. J. Szymborski, G. Marciniak, Przyszłość demograficzna a zdrowie, materiał 
prasowy na konferencję naukową Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów de-
mograficznych do 2035 r., bRPO Warszawa 25 czerwca 2009, dostępny w Internecie: http://
www.rpo.gov.pl/pliki/12459247970.pdf (dostęp dnia: 28.04.2011); b. Szatur-Jaworska, Lu-
dzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-ZR, Warszawa 2000, 
s. 65-68.
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funkcjonujący obecnie system wspierania osób starszych przez insty-
tucje pomocy społecznej, jakkolwiek stwarza o wiele więcej możliwości 
i szans na uzyskanie wsparcia, aniżeli miało to miejsce jeszcze przed deka-
dą, to jednak wciąż pozostawia na mapie potrzeb wiele białych plam. funk-
cjonujące domy pomocy społecznej (DPS) oferują swoim mieszkańcom 
warunki życia na coraz wyższym poziomie, w coraz bardziej sprzyjającej 
atmosferze. Konieczność sprostania wymogom standardów decydujących 
o uzyskaniu przez DPS pozwolenia na kontynuowanie działalności spowo-
dowała, że zarówno pod względem materialnym, jak i kadrowym, a co za 
tym idzie – również dotyczącym jakości świadczonych przez DPS usług, 
mieszkańcy mogą liczyć na zaspokojenie potrzeb na zadowalającym pozio-
mie. Poprawie sytuacji sprzyja także pewien wzrost świadomości społecz-
nej dotyczącej problematyki starzenia się i starości, popularyzacja wiedzy 
o potrzebach osób starszych, ich oczekiwaniach i sposobach wychodzenia 
im naprzeciw. 

Jakkolwiek domy pomocy społecznej – jak zostało to już wspomniane –  
starają się coraz bardziej skutecznie i kompleksowo zaspokajać potrzeby 
swoich mieszkańców, to jednak w świetle współczesnej wiedzy psycholo-
gicznej, pedagogicznej, socjologicznej wciąż uważane są one za rozwiąza-
nie ostateczne2. Przynależność do społeczności mieszkańców DPS wiąże 
się jednoznacznie z koniecznością zrezygnowania z pełnej niezależno-
ści, prywatności i samodzielności nawet w sytuacji, kiedy z racji choroby 
i związanej z nią niedołężności, wartości te mają znaczenie bardziej symbo-
liczne, wynikające z zamieszkiwania poza instytucją, bycia „u siebie” i po-
zostawania w obrębie nieformalnych, rodzinnych czy sąsiedzkich relacji. 
Uwarunkowania funkcjonowania instytucji, zwłaszcza o tak rozbudowanej 
strukturze i formach działania, jak DPS, wymuszają konieczność dostoso-

2 Por. R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa 1974, s. 161; J. Kluczyń-
ska, Znaczenie działań pracownika socjalnego w środowisku klienta, w: Wybrane zagadnie-
nia pracy socjalnej, red. D.M. Piekut-brodzka, Wyd. ChAT, Warszawa 2010/2011, s. 174;  
L. Kozaczuk, Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Przewodnik metodyczny, Wyd. 
„Śląsk” Katowice 1999, s. 9-10.

Podobnie jak wszystkie inne placówki opieki całkowitej czy placówki opiekuńczo- 
-wychowawcze o rozbudowanej strukturze, duże i liczne. Obecnie dąży się do ograniczania 
liczby mieszkańców i wychowanków takich placówek, jednocześnie preferuje się umiesz-
czanie osób wymagających całodobowego wsparcia w placówkach o charakterze rodzin-
nym. Tendencje te najwyraźniej dają się zauważyć w organizowaniu systemu opieki zastęp-
czej nad dziećmi i młodzieżą. Rodzinne domy pomocy społecznej wciąż jeszcze należą do  
rzadkości. 
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wania sposobów zaspokajania wielu podstawowych potrzeb mieszkańców 
do możliwości organizacyjnych placówki. Wiąże się to przede wszystkim 
z bazą lokalową, rozkładem dnia oraz czasem, jakim dysponuje personel 
zajmujący się zaspokajaniem konkretnych grup potrzeb mieszkańców3. 
I chociaż zarówno wiedza na temat sposobów ich zaspokajania, jak i dąże-
nie do uczynienia tego w sposób najpełniejszy i najlepszy, stanowią zwykle 
wyznacznik pracy personelu, to jednak natrafiają oni na pewne ramy orga-
nizacyjne, prawne czy wreszcie materialne lub finansowe, które w istotny 
sposób ograniczają możliwości pełnej realizacji tych zadań4.

Alternatywą dla instytucji opieki całkowitej, do których należą m.in. 
DPS dla osób starszych, są wszelkie działania zmierzające do zapewnienia 
optymalnych warunków funkcjonowania seniorów oraz ich rodzin (lub in-
nych osób wspierających) w ich własnym środowisku zamieszkania. Za po-
szukiwaniem rozwiązań środowiskowych przemawiają względy zarówno 
psychologiczno-pedagogiczne, jak i ekonomiczne, które obecnie, w dobie 
szukania oszczędności w każdej sferze życia społecznego, przemawiają nie-
jednokrotnie najdobitniej. O tym, że zapewnienie klientowi wsparcia w je-
go własnym środowisku jest kilkakrotnie tańsze, aniżeli pokrywanie nawet 
tylko częściowo kosztów jego pobytu w DPS, przekonani byli autorzy prze-
pisów zmieniających z dniem 1 stycznia 2004 roku zasady finansowania 
pobytu mieszkańców w DPS. Od początku 2004 roku wprowadzono trój-
dzielny system wnoszenia opłat. W kosztach partycypuje odtąd w miarę 
swoich możliwości mieszkaniec, a następnie jego rodzina (małżonek, zstęp-
ni przed wstępnymi) i w następnej kolejności gmina, w której mieszkaniec 
zamieszkiwał5. Ponoszenie tych – niemałych niejednokrotnie – kosztów nie 
leży jednak w interesie gmin. Dlatego też sytuacja wymusiła poszukiwanie 
rozwiązań w zakresie pomocy i opieki środowiskowej. Działania opieku-
nek środowiskowych zatrudnianych bezpośrednio przez DPS lub też przez 
instytucje pośredniczące (np. agencje opiekunek społecznych), określane 
w wywiadzie środowiskowym i nadzorowane dalej przez pracowników 
socjalnych, wspierane w miarę możliwości przez działających na danym 

3 P. Ostrowicki, Warunki prawidłowego zaspokojenia potrzeb osób starszych przez domy 
pomocy społecznej, w: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej, dz. cyt., s. 10; por. e. Tarkowska, 
Życie codzienne w domach pomocy społecznej, PWN, Warszawa 1994, s. 21.

4 e. Tarkowska, Życie codzienne w domach pomocy społecznej, dz. cyt., s. 21; por.  
K. Mrugalska, Służby i placówki. Instytucje opieki całkowitej, „Praca Socjalna” 1/1995.

5 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728. 
z późn. zm., rozdz. 2., art. 61.
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terenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz  
członków lokalnej społeczności, stanowią próbę zaspokojenia złożonych po-
trzeb starszych ludzi w ich własnym środowisku i uzupełnienia w tym zakre-
sie – niewystarczających często z różnych względów – wysiłków ich rodzin.

Obok względów ekonomicznych, nie mniej istotne są wspomniane 
wyżej psychologiczne oraz pedagogiczne przesłanki przemawiające za ko-
niecznością uczynienia wszystkiego, by starsi ludzie mogli do końca życia 
pozostawać we własnym środowisku. Znane przysłowie ludowe mówi, że 
starych drzew się nie przesadza. Wyrywanie starszego człowieka z otocze-
nia, w którym spędził – jeśli nie całe – to wiele lat życia i przeniesienie 
go w nowe miejsce zawsze wiąże się z ryzykiem trudności w adaptacji do 
nowych warunków. Proces przystosowywania się do nowych warunków 
w starszym wieku postępuje znacznie trudniej i wolniej, niż ma to miejsce 
we wcześniejszych okresach życia6. Adaptacja w podeszłym wieku wiąże się 
z koniecznością poradzenia sobie z wieloletnimi nawykami, prywatnymi 
rytuałami, przyzwyczajeniami. W nowym miejscu nie zawsze istnieją wa-
runki do kontynuowania przyzwyczajeń i nawyków, pielęgnowania wspo-
mnień. Są one dla starszego człowieka niezwykle ważne nie tylko ze wzglę-
du na ich wartość sentymentalną czy związki z przeszłością, która bywa 
często oceniana przez nich lepiej niż teraźniejszość. W miarę postępowania 
procesu starzenia się, pogarszania stanu zdrowia i ograniczania sprawności, 
zmniejsza się przestrzeń życiowa człowieka: możliwość podróżowania, ko-
rzystania z dalekich spacerów, z czasem zostaje ona zredukowana do jednej 
ulicy, podwórka, mieszkania, pokoju, w końcu łóżka i jego najbliższego oto-
czenia. Jest to trudne doświadczenie nie tylko dla osób, które wcześniej były 
bardzo aktywne, ceniły sobie własną niezależność i wolność. W sytuacji do-
świadczania stopniowego ograniczania własnej sprawności oraz kurczenia 
się przestrzeni życiowej, do niezwykłej rangi urastać mogą codzienne, zwy-
kłe rytuały w postaci np. słuchania radia, ustawiania przedmiotów w naj-
bliższym otoczeniu, otwierania okna itp. Takie prozaiczne pozornie sprawy 
decydują o jakości codziennego życia seniora. Konieczność zrezygnowania 
z nich wiązać się więc będzie z cierpieniem, poczuciem straty, może zostać 
odebrana jako kolejny obszar wolności, którego zostaje się pozbawionym7. 

6 D.M. Piekut-brodzka, Praca socjalna w domach pomocy społecznej. Wskazania prak-
tyczne, „Służba pracownicza” 4/1994, s. 23-26.

7 O. Czerniawska, Aktywność w miejscu zamieszkania, w: „edukacja dorosłych” 1/1994, 
s. 35-36.
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Z punktu widzenia osób starających się pomóc starszej osobie, nawet 
jej najbliższych, ale przede wszystkim profesjonalistów, a wśród nich pra-
cownika socjalnego, na pierwszy plan wysuwają się potrzeby związane z za-
pewnieniem jej odpowiednich warunków mieszkaniowych i socjalnych, 
opieki medycznej. Trudno przystać na pozostawienie starszego człowieka 
w miejscu, które nie spełnia podstawowych standardów sanitarnych, a przy 
tym utrudnia niesienie mu pomocy w zaspokajaniu jego codziennych po-
trzeb. Dlatego często podejmuje się próby przekonania seniora do zmiany 
miejsca zamieszkania, co oznacza przeprowadzenie się do domu krewnych 
lub do instytucji opiekuńczej. Zmiana miejsca zamieszkania oznacza często 
poprawę warunków bytowych, sanitarnych, regularne, pełnowartościowe 
posiłki, a więc obiektywnie rzecz biorąc – realną poprawę warunków ży-
cia. Ułatwia również codzienne niesienie pomocy. Nie można jednak po-
mijać w tak zaplanowanym procesie pomocy starszemu człowiekowi tych 
aspektów jego życia, które jednocześnie ulegają pogorszeniu, wiążą się dla 
niego z poczuciem straty. Należą do nich m.in. poczucie swobody, moż-
liwość decydowania o sobie, choćby w tak podstawowych sprawach, jak 
dobór garderoby, pory spożywania posiłków czy możliwość kultywowania 
swoich przyzwyczajeń i nawyków, poczucie bycia „u siebie”, we własnym 
domu, jakkolwiek by on nie wyglądał, czy tak podkreślana często właśnie 
przez osoby starsze potrzeba pewnej samowystarczalności przeciwstawiana 
„pozostawaniu na łasce innych” czy „na łasce państwa”. Należy o tym pa-
miętać, organizując przeprowadzkę seniora do domu pomocy społecznej 
czy hospicjum, ale również do domu krewnych, choćby były to osoby mu 
najbliższe. Obowiązek zatroszczenia się o tę jedną z najbardziej intymnych 
sfer prywatności klienta spoczywa między innymi, a czasem przede wszyst-
kim na barkach pracownika socjalnego. On też powinien zwrócić szczegól-
ną uwagę na to, by obok zaspokojenia tych potrzeb klienta w podeszłym 
wieku, które leżą u podstaw decyzji o zmianie miejsca zamieszkania, a więc 
odpowiednich warunków bytowych, dostępu do opieki lekarskiej, właści-
wego wyżywienia i ubrania, otoczenie nie lekceważyło jego specyficznych 
potrzeb psychicznych, społecznych i duchowych oraz nie redukowało jego 
roli wyłącznie do odbiorcy narzucanych mu treści i relacji, które otocze-
niu wydają się najbardziej odpowiednie i właściwe. Nawet ciężko chory 
człowiek, którego samodzielność i możliwość kontaktowania się z otocze-
niem została znacznie ograniczona, pozostaje zawsze podmiotem relacji, 
nigdy zaś przedmiotem wykonywanych na nim i wokół niego zabiegów  
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medyczno-pielęgnacyjnych. I pracownik socjalny jest jednym z rzeczników 
takiej postawy względem klienta8.

Szacunek dla przestrzeni życiowej starszego człowieka i jego prawa do 
prywatności wyraża się przede wszystkim we właściwym jej traktowaniu. 
Wchodząc do jego mieszkania czy pokoju, sprzątając jego najbliższe oto-
czenie, należy mieć na względzie nie tylko zaprowadzenie porządku i usta-
nowienie własnego ładu. Należy uwzględnić także prawo starszego czło-
wieka do zachowania w swoim otoczeniu bliskich mu przedmiotów, które 
osobie postronnej mogą wydawać się bezwartościowe i niepotrzebne. Taki 
kompromis jest niejednokrotnie trudny do osiągnięcia, jeśli weźmie się 
pod uwagę skłonność wielu starszych ludzi do nadmiernego gromadzenia 
przedmiotów, przechowywania jedzenia, a nawet zbierania śmieci. W ta-
kiej sytuacji istnieje uzasadniona obawa przed pojawieniem się robactwa, 
brudem, zagrożeniem dla zdrowia, a w skrajnych przypadkach także ży-
cia seniora czy osób przebywających w jego otoczeniu. A jednak usuwa-
jąc zgromadzone przez niego przedmioty, narażamy go na poczucie straty, 
a także konfrontację z sytuacją, w której inni decydują o tym, co może po-
siadać, a czego nie. Jest to trudne doświadczenie zwłaszcza w kontaktach 
z osobami starszymi dotkniętymi demencją. Jest to także jeden z licznych 
dylematów opiekunów, dla których istotne są nie tylko zachowanie higieny 
i estetyki otoczenia seniora, ale również sposób postrzegania tych kwestii 
przez niego samego, odczucia seniora związane z koniecznością podejmo-
wania za niego takich decyzji. 

Podobne dylematy stają się udziałem pracowników socjalnych oraz in-
nych osób zaangażowanych w zaspokajanie potrzeb seniorów – ich krew-
nych czy pracowników organizacji pozarządowych – którzy w poważny 
i odpowiedzialny sposób do nich podchodzą. Niezależnie od tego, gdzie tej 
pomocy się udziela – w środowisku czy w placówce pomocowej, człowie-

8 Najlepsze wzorce postępowania z osobami, które stają się zależne od pomocy innych, 
wypracowano w ramach zasad obowiązujących w opiece paliatywnej. Obok podstawowych 
założeń wyznaczających relacje społeczne, jak poszanowanie godności i podmiotowości 
człowieka, ważne są również jego prawo do samostanowienia, do aktywności w tych aspek-
tach życia, które są dla niego istotne, poszanowanie dla jego przekonań. Uwzględniając spe-
cyfikę sytuacji osób pozostających w stanie terminalnym, do których się te zasady przede 
wszystkim odnoszą, z powodzeniem należy jednakże stosować wiele z nich w relacjach 
z klientami pomocy społecznej znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, np. z osobami 
starszymi. Por. C. Saunders, Hospicjum Św. Krzysztofa, w: Sens choroby, sens śmierci, sens 
życia, red. H. bortnowska, Znak, Kraków 1993, s. 266-299. 
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ka starszego i jego potrzeby należy postrzegać w sposób wielowymiarowy, 
uwzględniając wszystkie aspekty jego funkcjonowania i próbując zrozu-
mieć jego reakcje i zachowania. Profesjonalizm w takim pomaganiu wyra-
ża się przede wszystkim w umiejętności traktowania potrzebującego i jego 
potrzeb w sposób priorytetowy wobec realizowania odpowiednich zasad, 
przepisów czy instrukcji.

Widać z powyższego, że z jednej strony są argumenty przemawiające za 
pozostawaniem starszych osób w ich własnym środowisku, z drugiej zaś 
strony jest kilka istotnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę, organi-
zując seniorom pomoc. Są to zarazem kwestie, które powinny mieć istotne 
znaczenie dla pracownika socjalnego, którego znaczną część klientów sta-
nowią ludzie w podeszłym wieku.

Pracownik socjalny zatrudniony w OPS w trakcie realizacji swych 
codziennych obowiązków najczęściej wielokrotnie spotyka się z ludźmi 
w podeszłym wieku zamieszkującymi na podlegającym mu terenie. Są to 
osoby, których sytuacja życiowa bywa nieraz trudna i skomplikowana, po-
dobnie jak i podejmowane przez pracownika socjalnego próby udzielenia 
mu adekwatnej pomocy. Do najczęstszych trudności życiowych osób w po-
deszłym wieku należą przede wszystkim: problemy zdrowotne, ograniczo-
na sprawność i samodzielność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
niskie dochody, skomplikowana sytuacja rodzinna, samotność i poczucie 
osamotnienia9. Są to problemy, które się wzajemnie wiążą i potęgują w co-
dziennym funkcjonowaniu seniora. Jako dodatkowe przeszkody w podej-
mowanych przez pracownika socjalnego próbach zaradzenia im, wymie-
nić można utrudniony niejednokrotnie kontakt i współpracę z krewnymi 
seniora, którzy nie mogą lub z różnych powodów nie chcą zatroszczyć się 
o jego potrzeby. Innym utrudnieniem w kontaktach pracownika socjalnego 
z seniorem mogą być – paradoksalnie – wspomniana samotność i doświad-
czane poczucie osamotnienia. Spragniony kontaktu z drugim człowiekiem 
senior próbuje zwrócić na siebie uwagę pracownika socjalnego, wydłużyć 
czas przeprowadzanego rutynowego wywiadu środowiskowego czy odwie-
dzać OPS pod byle pretekstem i absorbować pracowników sprawami z ich 
punktu widzenia nieistotnymi. Pracownik socjalny staje się niezwykle waż-
ną postacią w życiu starszego człowieka, powinien więc być tej szczególnej 
roli świadomy, a jednocześnie w profesjonalny sposób musi sobie radzić 

9 J. Gielas, Samotność starego człowieka, „Wspólne tematy” 6/1999, s. 19-30. 
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z trudnościami i pewnymi uciążliwościami, które wynikać mogą z tych 
kontaktów, tak aby swą nazbyt asertywną postawą nie urazić klienta10.

Pracownik socjalny działający w środowisku zamieszkania seniora ma 
mu do zaoferowania różne formy pomocy. Ich zakres zależy m.in. od stop-
nia zamożności gminy (im wyższy, tym więcej zadań własnych o charakte-
rze nieobowiązkowym jest w stanie zrealizować) oraz infrastruktury pomo-
cowej na jej terenie. Wiele zależy w tej materii także od kreatywności, za-
angażowania i determinacji samych pracowników socjalnych, którzy obok 
standardowych form pomocy (zasiłki, usługi opiekuńcze, zabezpieczenie 
obiadów itp.) mogą podejmować próby zaspokajania specyficznych potrzeb 
swoich klientów, poszukując nowych rozwiązań i kontaktów, korzystając 
z doświadczeń swoich kolegów pracujących w innych placówkach czy na 
innym terenie. Istotne znaczenie ma umiejętność współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi i kościelnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi 
itp., które mogą ułatwić organizację systemu wsparcia seniorów na danym 
terenie. Zauważyć przy tym należy, że podnoszenie problemów i potrzeb 
osób starszych na forum lokalnym czy nawet ogólnokrajowym, spotyka się 
z dużo mniejszym zainteresowaniem, niż mówienie o problemach innych 
grup – dzieci czy osób niepełnosprawnych. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, 
gdy do głosu dochodzą potrzeby finansowe i materialne – znacznie trud-
niej jest znaleźć sponsorów gotowych łożyć na potrzeby ludzi starszych niż 
ma to miejsce w przypadku dzieci, szczególnie chorych czy osieroconych. 
Dlatego też zorganizowanie pomocy dla seniorów stanowić może nie lada 
wyzwanie. Pokonać bowiem trzeba w tej sytuacji liczne stereotypy zwią-
zane z potrzebami i sytuacją osób starszych oraz przekonać potencjalnych 
sponsorów, współpracowników i decydentów o przydatności, znaczeniu 
i korzyściach płynących z proponowanych rozwiązań. 

Do tych trudności dochodzą jeszcze problemy wynikające z postawy 
samych seniorów. Wspomniane stereotypy, a przede wszystkim tradycyjne 
role społeczne przypisywane osobom starszym, ale również często spoty-
kana w tej grupie wiekowej postawa bierności, utrudniają podejmowanie 
przez nich różnych form aktywności i angażowanie się, zwłaszcza w te no-
watorskie, niestandardowe przedsięwzięcia.

10 Kwestię rozumienia przez pracowników socjalnych problemów osób w podeszłym wie-
ku w interesujący sposób przedstawiła m.in. I. Kochan, analizując wnioski płynące z badania 
przeprowadzonego przez nią w grupie 82 pracowników socjalnych. I. Kochan, Starość w per-
cepcji pracowników socjalnych, w: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej, dz. cyt., s. 56-78.
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Wymienione wyżej przykładowe problemy w pracy pracownika socjal-
nego z klientem w podeszłym wieku w środowisku wymagają od niego 
tak teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy oraz licznych umiejętności, ale 
przede wszystkim – jak zostało to już wspomniane – dużego zaangażowania 
i przekonania, że warto inwestować w pracę z tą grupą klientów. Pracownik 
socjalny jest tym, który zna problemy seniorów – zarówno jako grupy spo-
łecznej na danym terenie, jak i specyfikę sytuacji każdego ze swoich klien-
tów. Daje mu to z jednej strony podstawy ku temu, by występować jako 
rzecznik ich interesów, z drugiej zaś strony, kładzie na jego barki szczególny 
rodzaj odpowiedzialności za dążenia do poprawy ich położenia. 

Jednym z przykładów najbardziej chyba optymalnych rozwiązań w sys-
temie wspierania osób w podeszłym wieku w ich środowisku zamieszkania 
jest sieć instytucji i inicjatyw angażujących osoby starsze w różne formy 
aktywności, a przy tym pozostawiających im możliwość zamieszkiwania 
w środowisku – samodzielnie bądź z rodziną. Są to instytucje różnego typu, 
na różnych płaszczyznach aktywizujące seniorów. Wymienić tutaj należy 
m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku – pozwalające na rozwijanie zaintere-
sowań i zdobywanie oraz poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach, klu-
by seniora – dające możliwość interesującego spędzania czasu i nawiązania 
nowych znajomości11, zaangażowanie w wolontariat – zaspokajające tak 
ważną szczególnie w tym wieku potrzebę bycia przydatnym, a przy tym 
umożliwiające spędzanie czasu w sposób aktywny i nawiązywanie nowych 
znajomości, a także domy dziennego pobytu12.

Ostatnia z wymienionych typów placówek – domy dziennego pobytu –  
stanowi najbardziej chyba kompleksową formę środowiskowego wspierania 
seniorów. Dlatego też warto poświęcić kilka słów charakterystyce jej pracy.

Ośrodki wsparcia zapewniające seniorom możliwość pobytu dzienne-
go odgrywają ważną rolę w systemie pomocy osobom starszym w środo-
wisku zamieszkania13. Ich oferta przeznaczona jest przede wszystkim dla 
tych, których stan zdrowia pozwala na w miarę sprawne poruszanie się 

11 Z. Szarota, Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych, 
Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1998, s. 87-88.

12 b.Z. Małecka, Aktywność jako warunek wartościowego życia w wieku podeszłym, edu-
kacja Dorosłych 1/1995; por. Z. Kawczyńska-butrym, Problemy opieki i środowisko życia 
osób niepełnosprawnych, Komitet Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN, Olsztyn 2001, 
s. 128.

13 A. Zych, Słownik gerontologii społecznej, Wyd. Akademickie „żak”, Warszawa 2001, 
s. 51-52.
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i samoobsługę. Placówki tego typu zapewniają zwykle – obok przynajmniej 
dwóch posiłków – różne propozycje wspólnego spędzania czasu: począw-
szy od zróżnicowanych form terapii (muzykoterapii czynnej i biernej, er-
goterapii, biblioterapii, dramy itp.), poprzez zajęcia edukacyjne (wykłady, 
pogadanki, spotkania z interesującymi gośćmi), aż po zajęcia sportowe 
prowadzone w salach gimnastycznych czy na świeżym powietrzu, a także 
bardzo istotne, zwłaszcza dla osób samotnych – obchodzenie świąt, uro-
dzin czy imienin. Różnorodność form działalności tych placówek – pro-
wadzonych z ramienia ośrodków pomocy społecznej, a więc w ramach 
ich możliwości budżetowych – zależy z jednej strony od zasobów finan-
sowych i materialnych, z drugiej zaś strony (i wydaje się, że w znacznie 
większym zakresie) – od pomysłowości i kreatywności personelu i osób 
współpracujących z nim, w tym również wolontariuszy. Właściwa atmos-
fera, umiejętność motywowania uczestników do aktywności, łagodzenia 
konfliktów, przy jednoczesnym dostrzeganiu potencjału tkwiącego w star-
szych osobach i korzystaniu z niego, decydują o powodzeniu realizowanych 
w placówce zadań w stopniu znacznie większym niż jej zasoby finansowe 
i baza materialna. Domy pobytu dziennego w doskonały sposób pozwala-
ją łączyć dwa elementy decydujące o sprawnym funkcjonowaniu seniora 
w jego środowisku: pozwalają mu mieszkać samodzielnie (lub z rodziną), 
pozostawać „u siebie”, w znanym sobie otoczeniu, wśród własnych sprzę-
tów, decydować o sobie, a jednocześnie umożliwiają mu twórcze i aktyw-
ne spędzanie większej części dnia, nawiązywanie kontaktów społecznych 
oraz – co również jest niezwykle istotne – zapewniają podstawowe posiłki, 
często także kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, psycholo-
giem, dietetykiem itp. Dobrze zorganizowane placówki dziennego pobytu 
pozwalają uczestniczącym w zajęciach seniorom nawiązywać kontakty nie 
tylko z innymi ludźmi, ale również z otaczającym ich światem – z kultu-
rą, przyrodą, nowymi technologiami. Starsi ludzie mają przy tym możli-
wość samodzielnego decydowania o tematyce i formie zajęć, wybierając 
spośród proponowanej im przez prowadzących oferty oraz przedstawiając 
własne zainteresowania, mają świadomość decydowania w wielu istotnych 
kwestiach, poczucie sprawstwa. Jednocześnie pracownicy placówek, pozo-
stający w kontakcie z pracownikami socjalnymi z OPS, mają możliwość 
monitorowania potrzeb każdego z uczestników zajęć w znacznie szerszym 
zakresie, niż tylko w czasie kilkugodzinnego w niej pobytu. Przebywając 
na co dzień ze starszym człowiekiem mają szansę poznać go, obserwować 



277Praca socjalna z ludźmi starszymi w środowisku zamieszkania

jego zachowania, reakcje i słuchać tego, co ma do powiedzenia. Obserwacja 
i rozmowa z każdym z seniorów pozwalają na wychwycenie w odpowied-
nim momencie także jego problemów związanych z codziennym funkcjo-
nowaniem poza placówką: zdrowotnych, mieszkaniowych, rodzinnych czy 
finansowych. Przy współpracy z prowadzącymi dokumentację pracow-
nikami socjalnymi OPS mają szansę w sposób kompleksowy i skuteczny 
zorganizować pomoc obejmującą w miarę możliwości wszystkie problemy 
klienta. W placówkach tego typu udaje się niejednokrotnie stworzyć tak-
że naturalną sieć wsparcia, opartą na bazie wzajemnych relacji pomiędzy 
uczestnikami, ich znajomości, rodzących się przyjaźni, w której seniorzy 
troszczą się wzajemnie o swoje potrzeby, realizując – obok ich zaspokajania 
– jednocześnie własną potrzebę bycia użytecznym, potrzebnym komuś. Pla-
cówki pobytu dziennego sprawdzają się – jak zostało to już wspomniane –  
przede wszystkim w sytuacji osób w miarę sprawnych i samodzielnych, 
wykluczają więc udział osób leżących i niesprawnych. Niemniej jednak sta-
nowią bardzo ważny typ instytucji obejmujących swym wsparciem grupę 
seniorów, zapobiegając powstawaniu i nawarstwianiu się ich problemów 
zdrowotnych (aktywność, wychwytywanie zadawnionych lub bieżących 
problemów zdrowotnych, regularne posiłki), psychicznych (poczucie osa-
motnienia, bierność) i społecznych (kontakty społeczne, pozostawanie „na 
bieżąco” z aktualnymi wydarzeniami). Można stwierdzić, iż takie komplek-
sowe działania mogą w znaczący sposób przyczynić się nie tylko do pod-
niesienia jakości życia starszego człowieka, ale również – dzięki aktywizo-
waniu go na różnych płaszczyznach funkcjonowania – przedłużyć okres 
jego sprawności psychofizycznej14. 

Wydaje się, że jedyną siłą dającą szansę osobom w starszym wieku na 
podejmowanie prób egzekwowania swoich praw, jest ich coraz liczniejsza 
populacja. Stanowią oni pokaźny elektorat, o którego poparcie walczą po-
szczególne ugrupowania polityczne ubiegające się o władzę. Jest to jednak 
też grupa, która często pada ofiarą niedotrzymywanych później przedwy-
borczych obietnic, jako że po wygranych wyborach seniorzy już ładowi 
społecznemu w sposób znaczący zagrozić nie mogą: żaden strajk czy na-
wet manifestacje uliczne nie staną się ich udziałem. Taka sytuacja ma miej-
sce również w wymiarze lokalnym, gdzie potrzeby osób starszych brane 

14 Por. N. Pikuła, Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej dla osób starszych,  
w: Wielowymiarowość diagnozy sytuacji i działań socjalnych. Wybrane przykłady, red. D.M. 
Piekut-brodzka, Wyd. ChAT, Warszawa 2009/2010, s. 90-103.
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są pod uwagę niejednokrotnie dopiero po rozwiązaniu bardziej palących  
problemów innych członków społeczności: niedostatecznej liczby miejsc 
w przedszkolach i żłobkach, miejsc pracy itp. Dlatego też potrzeba zaan-
gażowanych rzeczników spraw seniorów, którzy przy użyciu rzeczowych 
argumentów popartych profesjonalną wiedzą z zakresu gerontologii, ale 
również znajomością konkretnych potrzeb starszych wiekiem mieszkań-
ców, będą występować w obronie ich interesów i staną się partnerami 
w dyskusji z przedstawicielami władzy i decydentami. Z racji wykształce-
nia oraz wykonywanych na co dzień obowiązków zawodowych rolę takiego 
rzecznika w warunkach lokalnych może z powodzeniem pełnić pracownik 
socjalny15. 

Podsumowując, należy podkreślić raz jeszcze, jak ważnym postulatem 
jest sukcesywne rozwijanie systemu efektywnego wspierania osób starszych 
w ich środowisku. Opisywane wyżej domy dziennego pobytu – właściwie 
prowadzone – mają szansę stać się optymalnym rozwiązaniem w zakresie 
środowiskowego wspierania seniorów. Problemem pozostaje wciąż jednak 
ich ograniczona liczba. Wielu seniorów nie ma możliwości skorzystania 
z takiej oferty. Podobnie wielu nie ma dostępu do innych form środowi-
skowego aktywizowania osób starszych w klubach seniora, Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku itp. 

Konieczna jest również popularyzacja innych form środowiskowego 
wspierania osób starszych. Działania te powinny przebiegać dwutorowo –  
tak na poziomie ogólnokrajowym, poprzez określone inicjatywy ustawo-
dawcze i uwzględnianie tego typu projektów w planach budżetowych, jak 
i – co nie mniej ważne – na płaszczyźnie lokalnej, samorządowej. Realizacja 
tych zadań polega zarówno na otwieraniu nowych placówek czy inauguro-
waniu odpowiednich akcji, jak i na jednoczesnym uświadamianiu i uwraż-
liwianiu społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych i możliwości ich 
zaspokajania w środowisku. Aby możliwe było wprowadzenie w życie ni-
niejszych postulatów, konieczne jest zaangażowanie do współpracy wszyst-
kich podmiotów mogących przyczynić się do poprawy sytuacji: samorządo-
wych, pozarządowych, w tym kościelnych, a także prywatnych. Ważne jest, 
by zachęcić lokalnych działaczy społecznych, animatorów kultury czy inne 
osoby aktywne na rzecz lokalnej społeczności do dostrzeżenia, zachęcenia 
i zaangażowania także mieszkańców w starszym wieku w realizację różnych 

15 A.A. Zych, Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Katowice 1999,  
s. 153-154.
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przedsięwzięć. Korzyści z takich działań odnoszą niewątpliwie obydwie za-
interesowane strony: aktywni seniorzy oraz lokalna społeczność. 
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Andrzej Grudziński
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Kraków

Pracownik socjalny we współpracy z osobą starszą  
w instytucjach pomocy społecznej

Starzenie się człowieka jest złożonym procesem charakteryzującym się 
zmianami o charakterze biologicznym, psychologicznym i społecznym. 
Cechuje się ono słabnięciem funkcji organizmu, zmianą pozycji społecz-
nej, a niekiedy również zaburzeniami psychicznymi. Specyficzne dla okre-
su starzenia są tzw. zdarzenia krytyczne, do których można zaliczyć: utratę 
zdrowia, kondycji i atrakcyjności fizycznej, utratę bliskich osób, statusu 
społecznego i ekonomicznego, poczucia przydatności i prestiżu, a także 
zbliżającą się perspektywę śmierci1.

Według Dennisa basila bromleya, na proces starzenia się w znacznym 
stopniu wpływają warunki społeczne, zdrowotne i ekonomiczne, które 
mogą go przyspieszyć lub spowolnić. Zależy to przede wszystkim od śro-
dowiska, w jakim przebywa starzejący się człowiek oraz jego stosunku do 
własnej starości2.

Jak zauważa brunon Synak, mimo że coraz więcej osób starszych miesz-
ka samodzielnie, najważniejszą instytucją zaspakajania potrzeb, podstawo-
wą grupą oparcia i poczucia bezpieczeństwa, terenem aktywności i źródłem 
satysfakcji życiowej pozostaje rodzina3. Jednakże jej zabezpieczająca rola 
zmienia się współcześnie wskutek oddziaływania procesów globalnych, 

1 M. Straś-Romanowska, Późna dorosłość. Wiek starzenia się, w: Psychologia rozwoju 
człowieka, red. b. Harwas-Napierała i J. Trempała, PWN, Warszawa 2002, s. 267.

2 Zob. D.b. bromley, Psychologia starzenia się, PWN, Warszawa 1969.
3 b. Synak, Pozycja społeczna ludzi starych w warunkach zmian ustrojowych i cywiliza-

cyjno-kulturowych, w: Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, red. b. Synak, 
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 14; zob. Z. Szarota, Gerontologia społeczna 
i oświatowa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
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takich jak instytucjonalizacja i indywidualizacja życia4. Z jednej strony, 
rozwój instytucji wspierających rodzinę ogranicza jej odpowiedzialność za 
najstarszych członków. Z drugiej zaś wzrost liczby obywateli niesamodziel-
nych finansowo, z racji wieku czy niepełnosprawności, skutkuje wzrostem 
wydatków z budżetu na cele socjalne5.

Dlatego tak ważne staje się zabezpieczenie społeczne osoby starszej, na 
które składa się system świadczeń i uprawnień gwarantujących jednostce 
bezpieczeństwo socjalne. Obejmuje ono ubezpieczenia społeczne, ochro-
nę zdrowia, pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji, a zwłaszcza pomoc 
społeczną.

W ramach pomocy społecznej pracownicy socjalni mają wspierać osoby 
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwiać im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka6. 

Pod pojęciem potrzeb rozumie się zazwyczaj odczuwane braki, które 
mogą być uświadomione lub nieuświadomione (przy czym nieświadomość 
odczuwanych braków dotyczy głównie osób upośledzonych psychicznie, 
chorych i uzależnionych). Z kolei godność człowieka stanowi kategorię ak-
sjologiczną ściśle związaną z naturą człowieka i jego powołaniem, w taki 
sposób, że nie ma i nie może być takiej racji dobra wspólnego, która nie 
musiałaby jej być podporządkowana. Według Juliana Auleytnera, „godno-
ści człowieka odpowiada taki poziom życia, w którym ma zapewnioną żyw-
ność, odzież, mieszkanie, wypoczynek, opiekę zdrowotną oraz niezbędne 
świadczenia ze strony władz, zwłaszcza w razie choroby, niezdolności do 
pracy, wdowieństwa, starości, bezrobocia oraz niezawinionego pozbawie-
nia środków niezbędnych do życia”7.

Celem działania wszelkich form wsparcia jest zmiana sytuacji osoby 
wspomaganej na taką, w której osiągnie największą samodzielność w za-
spokajaniu swych potrzeb. Art. 7 ustawy o pomocy społecznej wymienia 
powody, dla których osobom i rodzinom udziela się pomocy społecznej. 

4 J. Grotowska-Leder, Osoby w wieku sędziwym a materialne wsparcie rodzinne, w: Sta-
rość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. J.T. Kowaleski 
 i P. Szukalski, Zakład Demografii Uł, łódź 2006, s. 157.

5 Tamże.
6 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Tekst 

jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 728). Tekst jednolity z dnia 2 paź-
dziernika 2009 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1362).

7 J. Auleytner, Wprowadzenie do doktryn polityki społecznej (Niektóre aspekty systemo-
we i aksjologiczne), Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1986, z. 7(264), s. 43-44.
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Piętnastopunktowe zestawienie stanowi swoistego rodzaju specyfikację 
trudnych sytuacji życiowych, wśród których szczególne znaczenie z punktu 
widzenia starości odgrywa niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka 
choroba8.

Art. 16 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, że obowiązek realizacji za-
dań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialne-
go, a więc gminie i powiecie oraz na organach administracji państwowej9. 
Zarówno gmina, jak i powiat, zobowiązane zgodnie z przepisami ustawy 
do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy 
osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub 
osób prawnych (na przykład innej gminy) do zaspokajania jej niezbędnych 
potrzeb życiowych10. 

Z punktu widzenia współpracy na linii pracownik socjalny – osoba 
starsza do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowa-
nie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, opłacanie 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnu-
je z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny 
oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; or-
ganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kierowanie do domu 
pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
w tym domu11.

Z kolei do zadań własnych gminy w tym zakresie przynależy: prowa-
dzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających 
opieki; a także podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej 
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy12.

8 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., dz. cyt.
9 Organy administracji rządowej i samorządowej stanowią elementy administracji pań-

stwowej. W zakresie pomocy społecznej mogą one współpracować z organizacjami społecz-
nymi i pozarządowymi oraz Kościołem. Administracją rządową kieruje Rada Ministrów. 
Pomoc społeczna stanowi w niej domenę Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

10 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., dz. cyt.
11 Tamże.
12 Tamże.
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Ustawa o pomocy społecznej precyzuje także zadania wojewody w tym 
względzie, nakładając na niego obowiązek wydawania i cofania zezwoleń 
lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej 
oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniają-
cych całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku (w tym prowadzonych na podstawie prze-
pisów o działalności gospodarczej); prowadzenie rejestru tych placówek, 
a także ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, adopcyjno-opiekuńczych, 
placówek zapewniających miejsca noclegowe, jak również jednostek spe-
cjalistycznego poradnictwa; kontrola jakości usług wykonywanych przez 
domy pomocy społecznej prowadzone na zlecenie organu jednostki samo-
rządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne; kontrola placówek za-
pewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym wieku (w tym prowadzonych na podsta-
wie przepisów o działalności gospodarczej) w zakresie standardów usług 
socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób13.

Na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że świad-
czenia dla osób starszych są realizowane przez następujące instytucje dzia-
łające w ramach pomocy społecznej: 
 – ośrodki pomocy społecznej (OPS), zapewniające podopiecznym 

wszystkie świadczenia przysługujące im na podstawie ustawy;
 – domy pomocy społecznej, będące placówkami stałego bądź czaso-

wego pobytu dla osób starszych, które ze względu na stan zdrowia, 
wiek, są zmuszone z niej skorzystać.

Personel instytucji pomocy społecznej stanowią przede wszystkim pra-
cownicy socjalni. Jak podkreśla Piotr błędowski, polityka społeczna wobec 
ludzi starszych nie może być wyłącznie polityką organizowania pomocy lu-
dziom starym, ale powinna być polityką pomocy w organizowaniu ich ży-
cia14. Idąc tym tropem, do zadań pracowników socjalnych można zaliczyć15:
 a) pracę socjalną;
 b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebo-

wanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do 
uzyskania tych świadczeń;

13 Tamże.
14 P. błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2002, s. 231.
15 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., dz. cyt.
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 c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywa-
nia spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne 
samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sy-
tuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w re-
alizacji tych zadań;

 d) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej 
poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów 
i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samo-
rządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu 
pomocy;

 e) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 f) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopo-

mocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, 
rodzin, grup i środowisk społecznych;

 g) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciw-
działania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk 
społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 h) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym 
trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji 
świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 i) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz 
rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej 
ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

W ośrodkach pomocy społecznej zadania te są po części realizowane 
poprzez przyznawanie osobom starszym usług opiekuńczych. O pomoc 
w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) 
należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. 
Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające 
korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po 
zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z OPS odwie-
dza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. ro-
dzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej 
podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości 
ewentualnej odpłatności za usługi.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich 
zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, 
szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
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szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania16. 

Art. 50 Ustawy o pomocy społecznej stwierdza, że pomoc w formie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje oso-
bom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wy-
magają pomocy osób drugich. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomo-
cy ze strony innych, a rodzina (w tym także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek) nie może takiej pomocy zapewnić17. 

Usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników ośrodków pomocy 
społecznej obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życio-
wych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Do codziennych potrzeb życiowych należy w szczególności wyżywienie. 
Pomoc w tym zakresie świadczona przez pracowników ośrodków pomo-
cy społecznej obejmuje kupowanie i dostarczanie potrzebnych produktów 
żywnościowych, przygotowywanie posiłków, dostarczanie gotowych dań, 
a w razie konieczności także karmienie. Z kolei podstawowa opieka higie-
niczna może polegać na zapewnieniu higieny otoczenia i higieny osobi-
stej, obejmując mycie, pranie, sprzątanie itp. Pielęgnacja jako trzeci ele-
ment usług opiekuńczych realizowana jest w przypadku, gdy zleci ją lekarz 
i zgodnie z jego wskazaniami. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem nato-
miast obwarowane zastrzeżeniem „w miarę możliwości” nabiera charakte-
ru fakultatywnego, mimo to nie zwalnia z obowiązku zbadania potrzeby 
„zapewnienia kontaktów z otoczeniem” w postępowaniu administracyj-
nym i oceny możliwości zapewnienia owego kontaktu18.

Art. 51 tej samej Ustawy stanowi z kolei, że osobom, które ze względu na 
wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomo-
cy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane 
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świad-
czone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną 
pomocy społecznej dziennego pobytu. Osobie wymagającej całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej sa-

16 Tamże.
17 Tamże.
18 Zob. G. Szpor, S. Nitecki, C. Martysz, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wyd. 

Granit, Gdańsk 1998, s. 52-53.
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modzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 
umieszczenia w domu pomocy społecznej19.

Osobę, o której mowa kieruje się do domu pomocy społecznej odpo-
wiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu 
zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w do-
mu pomocy społecznej20.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania osoba wymagająca, z powodu wieku, pomocy in-
nych osób może także korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie 
rodzinnego domu pomocy.

Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych 
świadczonych całodobowo przez osobę w jej miejscu zamieszkania dla nie 
mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wymagających z powodu wie-
ku wsparcia w tej formie21.

Z kolei domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, 
wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów, 
w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 
przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom 
usług świadczonych przez dom ma uwzględniać w szczególności wolność, 
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz 
stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej 
może również świadczyć opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób w nim niezamieszkujących22.

Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom 
oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych 
w całości pokrywa dom pomocy społecznej. Ponadto umożliwia i orga-
nizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych  

19 Tamże.
20 W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu po-

mocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kiero-
wanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do 
domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamiesz-
kania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest 
krótszy niż 3 miesiące.

21 Zob. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie 
rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2005 r., Nr 153, poz. 1276).

22 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., dz. cyt.
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przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, a także może po-
kryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne23.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczo-
ne, dzielą się na domy dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycz-
nie chorych, przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnospraw-
nych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 
osób niepełnosprawnych fizycznie. Dom pomocy społecznej może być pro-
wadzony w jednym budynku łącznie dla: osób w podeszłym wieku, osób 
przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie; 
osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie24.

Dom funkcjonuje w sposób zapewniający zakres usług w oparciu o in-
dywidualne potrzeby mieszkańca domu. W celu określenia indywidual-
nych potrzeb oraz zakresu usług kierownictwo domu powołuje zespoły te-
rapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników so-
cjalnych, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do 
podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opra-
cowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna 
z nimi ich realizacja25.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu 
koordynuje pracownik socjalny, zwany też „pracownikiem pierwszego kon-
taktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze 
względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy pierw-
szego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych26.

Dom pomocy społecznej, niezależnie od typu, świadczy usługi27:
 1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, 

wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości;
 2) opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych 

czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w zała-
twianiu spraw osobistych;

23 Tamże.
24 Tamże.
25 Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od 

dnia przyjścia mieszkańca do domu.
26 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837).
27 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej, dz. cyt.
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 3) wspomagające, polegające na: 
 a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
 c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców 

domu,
 e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu 

z rodzina i społecznością lokalną,
 f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, 

w miarę jego możliwości,
 g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu 

pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku 
osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,

 h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych 
i przedmiotów wartościowych,

 i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego 
dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, 
w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa 
w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej, zwanej dalej „ustawa”,

 j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostęp-
ności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

 k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców 
domu.

Z kolei w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających na terenie do-
mu pomocy społecznej zapewnia się:
 a) świadczenie pracy socjalnej,
 b) organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, 
 c) możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub 

punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość za-
poznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,

 d) organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się 
udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,

 e) możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, 
zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu,

 f) regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygo-
dnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
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 g) sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca 
domu28.

Jak podkreśla ustawodawca warunkiem efektywnej realizacji usług 
opiekuńczych i wspomagających jest29:
 1) zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch 

pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu;
 2) zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, a w przy - 

padku mieszkańców domu przebywających w domach, o których 
mowa w art. 56 pkt 3 ustawy, również z psychiatrą;

 3) posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeu-
tyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pra-
cy w odpowiednim typie domu dla osób w podeszłym wieku – nie 
mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu, przy ustalaniu wskaźni-
ków zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, 
praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, je-
żeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu, przy czym przy 
wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 30% 
ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opie-
kuńczym;

 4) uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 
co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora do-
mu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków 
prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

Praca socjalna z osobą starszą wykonywana jest przez pracowników so-
cjalnych przede wszystkim w ośrodkach pomocy społecznej i placówkach 
dla seniorów. Za jej główny cel można uznać utrzymanie samodzielności 
życiowej, zachowanie aktywności fizycznej, psychicznej i duchowej oraz 
zapobieganie poczuciu osamotnienia, izolacji społecznej czy też marginali-
zacji osób w podeszłym wieku.

Należy przy tym zaznaczyć, że ludzie starsi powinni mieć możliwość 
korzystania z szerokiego wachlarza form opieki instytucjonalnej, umożli-
wiającym ochronę i rehabilitację, włączając w to zapewnienie schronienia, 
opiekę społeczną i wszelka potrzebną pomoc, udzielaną z poszanowaniem 
ich praw i godności człowieka.

28 Tamże.
29 Tamże.
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