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WPROWADZENIE
W polskim systemie socjalno-opiekuńczym funkcjonują różne placówki opiekuńczowychowawcze sprawujące opiekę całkowitą nad dzieckiem, które z różnych względów nie
może wychowywać się w rodzinie naturalnej. W zależności od realizowanych funkcji
wyróżnia się tutaj placówki typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego, które łączą
działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przyjmując formę instytucji wielofunkcyjnej.
Zapewnia ona dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, oraz zaspokaja
jego niezbędne potrzeby bytowe i rozwojowe, w tym także emocjonalne, społeczne i religijne,
umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia1. Dziecko umieszczone w
placówce opiekuńczo-wychowawczej może w niej przebywać do uzyskania pełnoletności, a
po jej uzyskaniu, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której
rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności2. Oprócz placówek wielofunkcyjnych w
systemie socjalno-opiekuńczym wyróżnia się także dwa inne typy placówek, które różnią się
rodzajem zaspokajanych potrzeb opiekuńczych, czasem trwania opieki i zakresem zadań
wobec wychowanków. Są to placówki diagnostyczne, których głównym zadaniem jest
dokładne poznanie dziecka i jego sytuacji społecznej, w celu podjęcia prawidłowej decyzji o
zastosowaniu odpowiedniej formy opieki nad nim, oraz wyspecjalizowane, przeznaczone dla
dzieci przejawiających zaburzenia w rozwoju fizycznym lub społecznym, które wymagają
specjalistycznej terapii i odpowiednich urządzeń. W literaturze przedmiotu wyróżnia się także
instytucje opiekuńczo-wychowawcze podejmujące różnego rodzaju działania wobec
zagrożonego dziecka, należą do nich placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne,
rodzinne, socjalizacyjne, oraz resocjalizacyjne. Placówki rodzinne tworzą wielodzietną
rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej.
Wychowują się tu dzieci w różnym wieku, w tym także dorastające i usamodzielniające się.
Zapewniają one dzieciom możliwość kształcenia, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i
szkolnych, ustalają zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum
pomocy

i

ośrodkiem

adopcyjno-opiekuńczym.

Podstawowym

zadaniem

placówek

opiekuńczo-wychowawczych jest przygotowanie dzieci do samodzielnego życia. Stwarzają
warunki do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa osobistego, ochrony zdrowia fizycznego i
psychicznego, zaspokojenia potrzeb materialnych, zapewnienia realizacji obowiązku
1

S. Badora, Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, w: Formy opieki, wychowania i
wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole 2005
2
M. Brzoza, Podstawowe zasady usamodzielniania pełnoletnich wychowanków, w: Dziecko w systemie pomocy
społecznej, red. A. Dunajska, A. Lisowski, Warszawa 2006
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szkolnego, oraz zdobycia zawodu, rozwoju zainteresowań i zaspokojenia potrzeb
kulturalnych, wdrażania do życia społecznego i przygotowania do życia w rodzinie3. W
placówkach tych podejmuje się także działania kompensacyjne, związane z pobytem dziecka
poza środowiskiem rodzinnym oraz koniecznością przezwyciężania skutków różnego typu
trudności i zaburzeń indywidualnych, które wynikają z dotychczasowych doświadczeń
wychowanka. W realizacji zadań profesjonalnych wychowawców mogą wspierać także
wolontariusze poprzez organizowanie wspólnych działań z wychowankami, angażowanie ich
do różnego rodzaju zadań kulturalno-oświatowych, w celu włączania wychowanków do
aktywności społecznej w środowisku lokalnym, rozwijania ich zainteresowań i motywowania
do samorozwoju. Nowe założenia opieki nad dzieckiem i rodziną wprowadziła ustawa z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 4. Określono w niej: 1)
zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej, 2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w
usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, 3) zadania administracji publicznej w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) zasady finansowania wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, oraz 5) zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.
Ustanowiono funkcję asystenta rodziny, opisano jego zadania, obowiązki i uprawnienia oraz
wymagania, które musi spełniać kandydat do tej roli. Ustawa wprowadziła także istotne
zmiany dotyczące instytucjonalnej formy pieczy zastępczej w zakresie wielkości i charakteru
placówek

opiekuńczo-wychowawczych.

W

socjalizacyjnych,

interwencyjnych

i

specjalistyczno-terapeutycznych placówkach tego typu może przebywać nie więcej niż 14
wychowanków powyżej 10 roku życia, natomiast w placówkach o charakterze rodzinnym nie
więcej niż 8 dzieci. Wywołało to zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu dużych,
wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ustawie wymienia się także
dwie inne instytucjonalne formy pieczy zastępczej: regionalną placówkę opiekuńczowychowawczą oraz interwencyjny ośrodek preadaptacyjny. Określono w niej także kwestie
dotyczące oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka. Akcentuje się w niej znaczenie rodzinnych form pieczy
zastępczej, do których zaliczono: a) rodzinę zastępczą (spokrewnioną, niezawodową i
zawodową), b) rodzinny dom dziecka, oraz c) rodzinę pomocową, która jest powoływana w
przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub
3

Z. Dąbrowski, Materialne podstawy działalności opiekuńczo-wychowawczej, w: Węzłowe problemy opieki i
wychowania w domu dziecka, red. Z. Dąbrowski, Olsztyn 1997
4
Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887
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rodzinny dom dziecka, w związku z wypoczynkiem opiekunów – przysługuje im 30 dni
urlopu, nieprzewidywanymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi w rodzinie zastępczej.
Ustawodawca określił rolę i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także zasady
i warunki pomocy dla osób usamodzielnianych w zakresie: kontynuowania nauki,
usamodzielnienia, zagospodarowania, uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych i
zatrudnienia. Przedstawione tu fragmentarycznie i siłą rzeczy bardzo syntetycznie kwestie
dotyczące

pieczy

zastępczej

nie

wyczerpują

rzecz

jasna

zawartości

ustawy.

Wyeksponowaliśmy jedynie te wątki, które w świetle problematyki badawczej są szczególnie
istotne.

4

4
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Edukacji i Twórczości

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ
Badania i analizy wyników przeprowadzone przez nasz zespół w ramach projektu
„Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku”
mają charakter jakościowy. Podejście jakościowe czerpie inspiracje w szczególności z nauk
filozoficznych, głównie hermeneutyki i fenomenologii, filozofii dialogu, filozofii poznania,
etnometodologii (antropologii kulturowej). Podstawy badań jakościowych wyprowadzane są
także

z

interakcjonizmu

humanistycznej,

pedagogiki

symbolicznego
kultury

i

(nurtu

socjologicznego),

personalizmu

z
5

pedagogicznego .

psychologii
W

modelu

empirycznych badań jakościowych w pedagogice głównym celem jest rozumienie i
interpretacja badanych zjawisk. Do analizowanego wycinka rzeczywistości podchodzi się
holistycznie, uwzględnia się kontekst zdarzeń. Przyjmuje się założenie o potrzebie
wartościowania w procesie poznawania rzeczywistości. Wyjaśnienia i interpretacje są
adresowane tylko do określonego miejsca czasu, nie mogą być generalizowane na całą
populację, czy inne okoliczności. Poznawanie rzeczywistości jest traktowane kontekstualnie,
zgodnie z przekonaniem, że podejście subiektywne do badanego zjawiska jest jedynym
możliwym. Heinz H. Krüger i Nicolle Pfaff wskazują na mało przejrzysty zakres
jakościowych metod gromadzenia danych i dzielą je na trzy formy metodologiczne: różne
techniki ankietowania (badacz intensywnie współpracuje z jedną lub kilkoma badanymi
osobami), różne metody obserwacji (wymagające aktywności własnej badacza przy tworzeniu
materiałów) oraz metody niereaktywne, przy których badacz ma do dyspozycji już istniejący
materiał w postaci dokumentów. W grupie technik ankietowania wyróżniają wywiady
indywidualne i metody dyskusji grupowej6. Badacze są zgodni co do tego, że w badaniach
jakościowych

stosuje

się

otwarte

sposoby

gromadzenia

materiału

empirycznego.

Podstawowymi metodami badawczymi są więc: obserwacja uczestnicząca, wywiad swobodny
(narracyjny, introspekcyjny, otwarty), analiza dokumentów osobistych, metoda biograficzna
oraz badania w działaniu7.
Przyjmuje się w nich punkt widzenia osób badanych, który wymaga otwartego i
szczerego wchodzenia w relacje dialogiczne, nie narzucania przez badacza własnych
schematów interpretacyjnych, słuchania i podejmowania ciągłych prób zrozumienia
poznawanego w toku aktywności badawczej fragmentu rzeczywistości. Konieczne jest, w tym
5

S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006
H. H. Krüger, N. Pfaff, Metody badań pedagogicznych, w: Pedagogika, t. 2 Pedagogika wobec edukacji,
polityki oświatowej i badań naukowych, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006
7
S. Palka, Metodologia. Badania …, op. cit.
6
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podejściu, dążenie do odkrywania przeżyć wewnętrznych badanych osób, wczuwanie się w
ich przeżycia i sposób doświadczania świata, przez empatyczne słuchanie i rozumienie.
Orientacja humanistyczna, antypozytywistyczna ma swoje korzenie w przednaukowej
refleksji nad zjawiskami wychowania. Znamienne dla niej badania i analizy jakościowe
koncentrują się na rozumieniu zjawisk w ich unikalności. Zrozumienie to wymaga
holistycznego podejścia, uwzględniającego kontekst badanych zjawisk. Ta dziedzina badań
obejmuje kontekst odkrycia i dotyczy procesu odkrywania. Celem badania jest zrozumienie
sytuacji, tak jak czyni to osoba badana, a miarą trafności analiz jakościowych jest uznanie
przez badanych zgodności opisu z ich życiem.
W badaniach tych nie formułuje się hipotez a ich celem jest, odkrywanie idei ułatwiających
wgląd w zjawisko8. Przewidują one szerokie możliwości interpretacji, które zawężają się w
miarę obserwacji i postępującej analizy. Dane jakościowe gromadzone są w sposób otwarty,
w ich opracowywaniu stosuje się nie matematyczne procedury analityczne, prowadzące do
interpretacji i wydobywania znaczeń. Niektórzy badacze uważają, że efektem stosowania tych
procedur analitycznych jest jakościowy opis9, podczas gdy inni są zdania, że rolą badacza jest
takie zaprezentowanie danych „aby mówiły same za siebie”10. Niezależnie od tych
kontrowersji zgodnie podkreśla się, że istotną cechą badań jakościowych jest subiektywizm,
rozumiany jako sięganie poza „dane obiektywne”, do interpretacji, rozumienia i nadawania
znaczeń. Najważniejszy jest tutaj punkt widzenia osoby badanej, jej oceny i odczucia, a ona
sama jest traktowana jako podmiot.
W literaturze metodologicznej wskazuje się wiele zalet i wad badań jakościowych. Do
tej pierwszej grupy należy fakt iż pozwalają one zrozumieć badaną rzeczywistość edukacyjną,
odsłonić nieznane dotąd zjawiska, dotrzeć do dużej liczby szczegółów, poznać cały obszar
problemów związanych z subiektywnym przeżywaniem przez człowieka świata, z jego
postawami, przekonaniami i motywami postępowania. Analizy jakościowe, zdaniem
Babbiego, umożliwiają pełniejsze rozumienie zjawisk społecznych, są szczególnie wskazane
w określonych sytuacjach i w stosunku do pewnych typów zjawisk. John i Lyn Loflandowie11
zaliczają do nich: działania zwyczajne; epizody; spotkania; „odgrywanie” różnych ról
społecznych; związki między nimi, czyli zachowania typowe dla dwóch lub więcej ról, np.
matka-syn, nauczyciel-uczeń. W tej kategorii wymieniają także grupy społeczne; organizacje

8

I. Kawecki, Etnografia i szkoła, Kraków 1996
S. Palka, Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne, „Ruch Pedagogiczny” 1989, nr 1
10
I. Kawecki, Etnografia i szkoła ..., op. cit.
11
Przytaczam za: E. Babbie, Badania społeczne..., op. cit.
9
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(np. szkoły); miejsce zamieszkania; społeczności o małej skali; „światy społeczne”, czyli byty
społeczne o mglistych granicach, np. „świat sportu”; a także style życia lub subkultury.
Zdaniem Milesa i Hubermana zaletą danych jakościowych jest to, że odnoszą się one
do pospolitych zdarzeń, które przebiegają w sposób naturalny, co daje możliwość uchwycenia
tego czym jest realne życie. Dane te osadzone są bowiem w lokalnym środowisku, tam gdzie
dzieją się zdarzenia. Badania jakościowe kładą nacisk na specyficzny przypadek, czyli
zjawisko wyodrębnione i osadzone w swoim kontekście. Istotną cechą danych jakościowych
jest ich bogactwo i całościowość, a także możliwość ujawniania złożoności zjawisk. Zbieranie
danych jakościowych w długim okresie czasu umożliwia badanie dowolnych procesów, nawet
historii zdarzeń, a także ocenę przyczyn. Ponad to, badania jakościowe cechują się giętkością
– czas zbierania danych i stosowane metody mogą ulegać zmianie w trakcie badań.
Przywoływani autorzy podkreślają także znaczenie poznawania doświadczeń ludzi
umożliwiające rozpoznawanie znaczeń, które ludzie przypisują zdarzeniom ze swego życia.
W literaturze akcentuje się także to, że badania i dane jakościowe są nierzadko najlepszą
strategią tworzenia hipotez. Do spraw szczególnie istotnych w badaniach jakościowych
Babbie zalicza: różne role obserwatora (uczestnictwo, niepełne uczestnictwo lub dystans) i
stosunek do badanych (przyjęcie punktu widzenia badanych lub oddzielenie badacza od
badanych, wynikające z różnic władzy i statusu). W terenowych badaniach jakościowych
przyjęcie określonych paradygmatów implikuje stosowanie różnych metod, takich jak
neutralizm,

etnometodologię,

teorię

ugruntowaną,

studium

przypadku,

etnografię,

12

instytucjonalne badania uczestniczące . Zaletą badań jakościowych, zdaniem Krügera, jest
kompleksowe ujęcie „perspektyw osób działających”, opierające się na otwartości dostępu do
badanego pola. Tworzą one modele i uogólnienia z możliwie najmniej zafałszowanego
(najbardziej autentycznego) doświadczenia badacza na danym polu. Teorie formułuje się tutaj
w oparciu o doświadczenie z danego materiału, dlatego zawsze odnoszą się one do
przedmiotu badań, odtwarzają subiektywne struktury znaczeń, a nierzadko rozpoznają zasady
„wykraczające poza płaszczyznę sensu subiektywnego, a zatem już nieuświadamiane przez
osobę działającą, zarazem mające jednak duże znaczenie dla skutków jej działania”13.
Specyficzny dla analiz jakościowych subiektywizm jest też postrzegany jako ich wada
i poważna przeszkoda w procesie poznania. Zastrzeżenia formułuje się też do, cenionej w
tych badaniach, zaangażowanej postawy badacza. Większość badań jakościowych jest też
12
13

E. Babbie, Badania społeczne..., op. cit.
H. H. Krüger, N. Pfaff, Metody badań …, op. cit., s. 18
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czasochłonna i kosztowna. Badaniom jakościowym stawia się również zarzut braku
wiarygodności z powodu niemożliwości powtórzeń. Do wad tego podejścia badawczego
zalicza się też niski poziom rygoru metodologicznego, opisową interpretację zjawisk, choć to
akurat bywa też uznawane za jego zaletę. Poważnym problemem analiz jakościowych jest
zaufanie do ich wyników, ponieważ nie ma, podzielanych przez wszystkich, reguł
wyprowadzania wniosków i weryfikacji ich wiarygodności.
W analizach badanej problematyki zastosowaliśmy koncepcję analizy danych
jakościowych

Milesa

i

Hubermana.

Autorzy

określają

siebie

jako

dziedziców

„transcendentalnego realizmu”, wyrażają więc przekonanie, że zjawiska społeczne istnieją nie
tylko w umyśle człowieka, lecz także w obiektywnym świecie. Wśród tych zjawisk można
znaleźć uprawnione i dosyć stałe relacje. Zjawiska powiązane są z pewną regularnością i
porządkiem, a ze wzorów tych zjawisk możemy wyprowadzić pojęcia, które leżą u podstaw
życia społecznego oraz indywidualnego. Miles i Huberman podzielają też poglądy
interpretatywizmu, według którego wiedza jest wytworem społecznym i historycznym, więc
fakty docierające do nas są obciążone teorią. Dostrzegają też znaczenie aspektu
subiektywnego, fenomenologicznego, tworzącego znaczenia, jako centrum życia społecznego.
Koncepcja analizy danych jakościowych zaproponowana przez Milesa i Hubermana składa
się z trzech współbieżnych potoków działań: redukcji danych, reprezentowania danych,
wyprowadzania i weryfikacji wniosków.
1. Redukcja danych występuje stale w trakcie trwania badań jakościowych (realizacji
dowolnego projektu). Polega ona na procesie selekcji, koncentracji, upraszczania,
odrywania i przekształcania danych, które posiadają postać spisanych notatek
terenowych lub transkrypcji. Redukcja zachodzi nawet już przed zebraniem danych,
kiedy badacz decyduje jakie wybiera ramy pojęciowe, przypadki, kwestie badawcze,
podejście do zbierania danych. Kolejne redukcje następują w czasie dalszego zbierania
danych, w postaci spisywania podsumowań, kodowania, wydobywania tematów, itp.
Redukcja trwa także po zakończeniu prac terenowych, dopóki nie zostanie
przygotowany ostateczny raport z badań. Dane jakościowe mogą być poddane
redukcji na wiele różnych sposobów, np. przez selekcję, podsumowanie, omówienie,
podciągnięcie pod ogólny wzór. Okazjonalnie użyteczne może okazać się
przekształcanie danych w proste oceny ilościowe, choć autorzy koncepcji tej formy
raczej nie polecają.
2. Reprezentacja danych jest zorganizowanym, poddanym kompresji zbiorem informacji,
który umożliwia wyprowadzenie wniosków i podejmowanie działań. W przeszłości
8
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najczęstszą formą reprezentacji danych był rozwinięty tekst. Taka forma ma jednak
istotne wady: przede wszystkim dużą objętość, słabo ustrukturalizowaną treść,
rozproszony charakter, co nie wzbudza zaufania do formułowanych na takiej
podstawie wniosków. Zdaniem M. B. Milesa i A. M. Hubermana podstawową drogą
do przekonującej analizy jakościowej jest tworzenie bardziej doskonałych
reprezentacji i proponują stosowanie matryc, grafów, wykresów i sieci. Powinny być
one tak projektowane aby powiązać zgromadzone informacje w bezpośrednio
dostępne formy, umożliwiające wyprowadzenie wniosków lub dalszą analizę.
Projektowanie reprezentacji jest częścią analizy jakościowej.
3. Wyprowadzanie wniosków oraz ich weryfikacja nie dokonuje się jednorazowo, ale
trwa ciągle w całym procesie analizy, gdyż od samego początku wprowadzania
danych badacz decyduje co one oznaczają, dostrzega regularności, wzory,
wyjaśnienia. Te mgliste jeszcze konkluzje ugruntowują się w trakcie gromadzenia
danych aż do momentu ich zakończenia, który zależny jest od rozmiaru notatek
terenowych, sposobu kodowania, przechowywania danych, wyrafinowania samego
badacza, czy zewnętrznych wymagań, np. instytucji finansującej badania. Wraz z
postępem badań następuje także weryfikacja wniosków. Autorzy koncepcji piszą, że
może być ona tak krótka jak błysk myśli, albo dokładna i rozbudowana z szeroką
argumentacją. Może także być dyskutowana w gronie innych badaczy, a czasami ta
weryfikacja może przybrać starania, których zamiarem jest ponowne uzyskanie takich
samych wyników.
Autorzy podają wiele taktyk weryfikacji rezultatów badań jakościowych, np. a)
kontrola reprezentatywności; b) kontrola efektów badacza; c) triangulacja, czyli użycie
różnych źródeł danych i metod; d) ważenie dowodów, czyli decyzja, który rodzaj danych jest
godny zaufania. Jeżeli za kryterium wyróżnienia sposobów weryfikacji danych przyjmiemy
rozpatrywanie danych niespójnych ze wzorcem, to możemy stosować: a) kontrolę znaczenia
wyjątków; b) wykorzystywanie wypadków krańcowych; c) podążanie za niespodziankami; d)
poszukiwanie dowodów zaprzeczających. Jeszcze innym kryterium typologii strategii
weryfikacyjnych jest poddawanie naszych teorii atakowi faktów lub konfrontacji z inną
teorią, wyróżniamy wtedy: a) dokonywanie testów „jeżeli – to”; b) odrzucanie relacji
pozornych; c) replikacja, powtarzanie rezultatów; d) sprawdzanie konkurencyjnych
wyjaśnień; e) pozyskiwanie informacji zwrotnych od informatorów.
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Autorzy podkreślają wzajemne powiązanie a czasami także przenikanie się redukcji
danych, ich reprezentacji oraz weryfikacji wniosków w toku analizy jakościowej. Badacz w
trakcie analizy płynnie przechodzi między tymi czterema strefami. W tym ujęciu analiza
jakościowa jest procesem ciągłym, stale nawracającym. Zaproponowana przez Milesa i
Hubermana koncepcja analizy danych jakościowych posiada, w moim przekonaniu,
szczególne znaczenie w pedagogice, ze względu na specyfikę badań podejmowanych przez tę
dyscyplinę. Jest to bowiem całościowe ujęcie analizy jakościowej, poczynając od wstępnego
projektu badań wraz z ich konceptualizacją, poprzez zbieranie danych, kodowanie, różne typy
reprezentacji aż do wyprowadzania wniosków i pisania sprawozdań. Ze względu na charakter
podjętych badań ich cele i specyfikę badanego problemu zastosowaliśmy procedurę
jakościową,

obejmującą

empiryczne

badania

terenowe

oraz

analizę

wyników

z

wykorzystaniem koncepcji analizy danych M. B. Milesa i A. M. Hubermana.
Przedmiotem naszych badań jest sytuacja życiowa wychowanków Wielofunkcyjnych
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedynka” i „Dwójka”, Pogotowia Opiekuńczego
oraz wychowanków pozostających w rodzinnych formach opieki zastępczej w Białymstoku.
Podmiotem analiz są nie tylko wychowankowie wymienionych placówek, ale także ich
wychowawcy i opiekunowie.
Zgodnie z funkcjonującą w metodologii nauk społecznych klasyfikacją celów
badawczych określiliśmy dwa ich rodzaje. Do celów teoretycznych zaliczyliśmy:
1) poznanie

sytuacji

wychowanków

Wielofunkcyjnych

Placówek

Opiekuńczo-

Wychowawczych „Jedynka”, i „Dwójka”, Pogotowia Opiekuńczego oraz rodzinnych
form opieki zastępczej
2) poznanie

specyfiki

i

charakteru

procesu

usamodzielnienia

wychowanków

Wielofunkcyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedynka”, i „Dwójka” oraz
Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku
3) poznanie sytuacji opiekunów tworzących rodzinne formy opieki zastępczej w
Białymstoku, ich opinii na temat wychowanków, trudności z jakimi borykają się w pracy,
oczekiwań w zakresie wsparcia społecznego.
Przyjęliśmy także dwa cele praktyczne, do których należy:
1) ocena

działań

wspierających

proces

usamodzielnienia

wychowanków

w

Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedynka” i „Dwójka”
oraz w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku
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2) opracowanie raportu końcowego zawierającego wnioski z badań i rekomendacje do
realizacji działań mentoringowych i utworzenia Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego
(OKS) w Białymstoku.
Ogólnie nakreślone cele badawcze tworzą pewne pole problemowe, które wymaga
odpowiedniego doprecyzowania przez postawienie pytań badawczych, na które poszukiwać
będziemy odpowiedzi w toku badań terenowych. Sformułowaliśmy dwa problemy główne, w
których pytamy o to, jaka jest sytuacja życiowa wychowanków badanych placówek
wielofunkcyjnych oraz wychowanków w rodzinnych domach dziecka i w rodzinach
zastępczych? oraz jaka jest sytuacja opiekunów tworzących rodzinne formy opieki
zastępczej? Wymagają one uszczegółowienia w postaci następujących problemów:
1.

Jakie potrzeby w zakresie usamodzielnienia się mają badani wychowankowie?

2.

Z jakimi problemami borykają się badani wychowankowie?

3.

Jakie aspiracje zawodowe mają badani wychowankowie?

4.

Jaką wiedzę o sytuacji na rynku pracy posiadają badani wychowankowie?

5.

Jakie są formy spędzania czasu wolnego badanych wychowanków?

6.

Jakie są zainteresowania badanych wychowanków?

7.

Jak badani wychowankowie postrzegają innych ludzi w swoim otoczeniu, także
wychowawców?

8.

Jak wychowankowie postrzegają siebie na tle grupy, innych ludzi i jaki obraz siebie
tworzą?

9.

W jaki sposób badani wychowankowie postrzegają swoją seksualność?

10. Jakie warunki oferuje placówka w procesie przygotowania wychowanków do
samodzielności?
11. Jakie warunki oferuje środowisko lokalne w procesie przygotowania wychowanków do
samodzielności?
12. Jaką wizję swojej przyszłości mają badani wychowankowie?
13. Czy i w jakim zakresie wychowankowie otrzymują wsparcie ze strony innych osób i
instytucji?
14. Z jakimi trudnościami borykają się opiekunowie pieczy zastępczej w Białymstoku?
15. Jakiego rodzaju pomocy oczekują opiekunowie od władz i środowiska lokalnego?
16. Jakie aspekty swojej pracy wychowawcy uważają za najcenniejsze?
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W toku eksploracji empirycznej rozpoznawaliśmy szereg czynników, zmiennych, które
określają sytuację życiową badanych wychowanków. W celu ich precyzyjnego opisania
przyjęliśmy taką ich klasyfikację, w której wyróżnia się zmienną zależną i zmienne
niezależne. Zmienną zależną w naszych badaniach jest sytuacja życiowa wychowanków w
badanych placówkach i rodzinnych formach opieki zastępczej w Białymstoku. Składa się na
nią: a) sposób i stopień zaspokojenia materialnych i niematerialnych potrzeb wychowanków,
b) ich aspiracje zawodowe, c) wiedza o rynku pracy, d) zainteresowania badanych
wychowanków, e) obraz siebie i innych, m. in. postrzeganie i doświadczanie własnej
seksualności, postrzeganie innych ludzi i siebie na tle innych, f) formy spędzania czasu
wolnego, g) wizja własnej przyszłości, h) problemy, z jakimi borykają się badani
wychowankowie. W grupie zmiennych niezależnych wyróżniliśmy czynniki, które
determinują sytuację życiową wychowanków: 1) płeć wychowanków i wychowawców, 2)
warunki oferowane przez placówkę, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą: a) socjalnobytowe (stan budynku i pokoi, liczba osób w pokoju, wyposażenie, rzeczy osobiste
wychowanka), b) atmosfera w placówce i rodzinie zastępczej (stosunek wychowanków do
siebie, wychowawców i opiekunów do wychowanków, wychowanków do wychowawców i
opiekunów, wychowawców i opiekunów do siebie, wsparcie ze strony innych osób, sposoby
zwracania się wychowanków do wychowawców i opiekunów, wychowawców i opiekunów
do wychowanków, wychowawców do siebie nawzajem oraz wychowanków do siebie
nawzajem, 3) specyfika środowiska lokalnego, a w tym jego wielkość, zasoby, ludność,
instytucje kulturalno-oświatowe i pomocy społecznej.
Określeniu zmiennych służą wskaźniki, których typy wyróżniliśmy stosownie do
istniejącej w literaturze metodologicznej klasyfikacji. Przyjęliśmy więc następujące
wskaźniki:
a) inferencyjne, czyli wypowiedzi wychowanków na temat potrzeb, aspiracji zawodowych,
rynku pracy, zainteresowań, postrzegania siebie i innych, form spędzania czasu wolnego,
wizji własnej przyszłości, oraz problemów, które utrudniają im codzienne życie, a także
wypowiedzi wychowawców i opiekunów na temat potrzeb i problemów wychowanków, ich
aspiracji zawodowych, zainteresowań, postrzegania siebie i innych, form spędzania czasu
wolnego przez wychowanków, wizji ich własnej przyszłości, relacji wychowawców z
wychowankami, warunków materialno-bytowych placówki, oraz trudności w pracy
wychowawczej.
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b) empiryczne, takie jak płeć wychowanków i wychowawców, reakcje i typy zachowań w
czasie prowadzenia wywiadów
Zmienne i wskaźniki w sposób syntetyczny przedstawiamy w poniższej tabeli
Typ zmiennej

Opis zmiennej

Zmienna
zależna

Sytuacja życiowa wychowanków:
 sposób i stopień zaspokojenia potrzeb
wychowanków (materialnych i
niematerialnych)
 aspiracje zawodowe
 wiedza o rynku pracy
 zainteresowania
 obraz siebie i innych, postrzeganie i
doświadczanie własnej seksualności,
postrzeganie innych i siebie na tle innych
 formy spędzania czasu wolnego
 wizja własnej przyszłości
 problemy w codziennym życiu

Zmienne

Płeć wychowanków,
wychowawców i opiekunów

niezależne

warunki oferowane przez placówkę i
rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą:
 socjalno-bytowe (stan budynku i pokoi,
liczba osób w pokoju, wyposażenie, rzeczy
osobiste wychowanka)
 atmosfera w placówce i rodzinie zastępczej
(stosunek wychowanków do siebie,
wychowawców i opiekunów do
wychowanków, wychowanków do
wychowawców i opiekunów,
wychowawców i opiekunów do siebie,
wsparcie ze strony innych osób, sposoby
zwracania się wychowanków do
wychowawców i opiekunów,
wychowawców i opiekunów do
wychowanków, wychowawców do siebie
nawzajem i wychowanków do siebie
nawzajem)

Typ wskaźnika

Opis wskaźnika

inferencyjny

wypowiedzi
wychowanków,
wychowawców i
opiekunów w
wywiadach
indywidualnych

empiryczny

obserwacja

empirycznoinferencyjny

wypowiedzi
wychowanków,
wychowawców
oraz opiekunów
w wywiadach
indywidualnych,
oraz obserwacja

empirycznoinferencyjny

specyfika środowiska lokalnego, jego
wielkość, zasoby, ludność, instytucje
kulturalno-oświatowe i pomocy społecznej
inferencyjny

Wypowiedzi
wychowanków i
podopiecznych,
wychowawców i
opiekunów w
wywiadach
indywidualnych
13
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Realizowane przez nas w ramach projektu badania terenowe mają charakter badań
diagnostycznych, projektujących i środowiskowych, prowadzone są za pomocą metody
etnograficznej, dotyczą bowiem instytucji i sytuacji społecznych. Etnografia w najszerszym
rozumieniu przedstawia obraz konkretnych grup ludzkich przy pomocy różnych środków,
przede wszystkim opisu. Kładzie się w niej nacisk na eksplorowanie istoty konkretnych
zjawisk społecznych. Pracuje się głównie z nieustrukturyzowanymi danymi, poznaje się
niewielką liczbę przypadków, ale dokładnie. Analiza danych w badaniach etnograficznych
obejmuje jasno przedstawione interpretacje znaczeń i funkcji ludzkich działań, głównie w
formie opisów werbalnych14.
W ramach przyjętej metody zastosowaliśmy następujące techniki badawcze: wywiad
indywidualny, test zdań niedokończonych, analizę dokumentów, oraz obserwację jawną.
Wywiad

jest rozmową posiadającą własną strukturę i cel, przyjmuje postać starannego

zadawania pytań i wysłuchiwania odpowiedzi, gdzie badacz ustala i kontroluje sytuację15.
Wywiad jest zdarzeniem społecznym, podczas którego badacz, ale także badany, jest
obserwatorem uczestniczącym. W obrębie pedagogicznych badań jakościowych wyróżnia się
różne formy wywiadu, w zależności od stopnia ich strukturyzacji. Najczęściej stosowanym
typem wywiadu otwartego jest wywiad narracyjny. Badany ma tutaj możliwość opowiedzenia
całej historii swojego życia lub jakiegoś określonego czasowo i treściowo wycinka biografii.
W naszych badaniach stosowaliśmy wywiad skoncentrowany na problemie, w który także
stosowana jest zasada opowiadania, jednak badający dysponuje pewną nicią przewodnią,
która służy nadaniu rozmowie pożądanego kierunku.
Innym sposobem gromadzenia danych jest obserwacja, która może być także
prowadzona w czasie rozmowy i polega na gromadzeniu danych drogą postrzeżeń. Może
opierać się na precyzyjnie przygotowanym schemacie zawierającym klarowny system
kategorii, bądź na czynnościach nie posiadających specjalnej struktury. W naszych badaniach
wykorzystywaliśmy obie formy obserwacji, które miały postać obserwacji jawnej,
nieuczestniczącej.
Bardzo wartościowym źródłem danych w badaniach jakościowych jest analiza
dokumentów, są one zwykle powszechnie dostępne, utrwalają zapisy sytuacji z przeszłości,
stanowią bogaty zasób informacji istotny w różnych kontekstach, są sporządzane w
naturalnym języku charakterystycznym dla danego środowiska, reprezentują oficjalne
14

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, przekład S. Dymczyk, Poznań 2000
S. Kvale, InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, przekład i redakcja S. Zabielski,
Białystok 2004
15
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stanowisko w danej sprawie. Najczęściej wyróżnia się: a) dokumenty osobiste, np. pamiętniki,
listy, nagrane telefony, blogi, b) dokumenty oficjalne, np. biuletyny, roczniki, zarządzenia,
teczki osobowe, oraz c) dokumenty kultury popularnej, np. informacyjne przekazy medialne,
produkcje filmowe, telewizyjne16.
Test zdań niedokończonych jest częściowo ustrukturyzowanym testem projekcyjnym,
w którym zadaniem osoby badanej jest dokończenie wcześniej przygotowanych zdań.
Następnie uzyskane w ten sposób dane są analizowane jakościowo i ilościowo. Treści
ujawnione w teście mogą się stać tematem do pogłębionej dyskusji z wychowankiem, mogą
być też potraktowane jako projekcja nieuświadamianych pragnień. Najczęściej poleca się
badanemu udzielić odpowiedzi, która pierwsza przychodzi mu na myśl. Na potrzeby naszych
badań skonstruowaliśmy kilka zdań niedokończonych, adekwatnych do rozpoznawanego
problemu, w celu wzbogacenia wypowiedzi wychowanków udzielanych w wywiadach,
lepszego poznania ich potrzeb i oczekiwań, a także umożliwienia im spontanicznego
wyrażenia swoich odczuć i poglądów.
W celu zgromadzenia danych empirycznych zastosowaliśmy, odpowiednie do technik
badawczych narzędzia, czyli kwestionariusze wywiadów z wychowankami oraz z
wychowawcami i opiekunami, kwestionariusz testu zdań niedokończonych adresowany do
badanej młodzieży, a także arkusz obserwacji dotyczący zachowań wychowanków
instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej w czasie wywiadów. Wywiady będą
nagrywane na dyktafon, a potem dokonamy ich transkrypcji wielokrotnej, zorientowanej na
problemy badawcze.
Ze względu na charakter badań próba zostanie dobrana w sposób celowy, tak by była
ona reprezentatywna ze względu na cechy populacji generalnej reprezentowane w badanej
próbie. Grupę badanych będą stanowić wychowankowie między 15 a 19 rokiem życia, oraz
wychowawcy

Wielofunkcyjnych

Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych

„Jedynka”,

„Dwójka” i Pogotowia Opiekuńczego a także rodzinnych form opieki zastępczej w
Białymstoku. W sumie badaniami zostanie objętych 37 wychowanków i 32 wychowawców
oraz opiekunów, czyli 69 osób. Wzory narzędzi badawczych znajdują się w aneksach.
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Rozdział 2. EMPIRYCZNA ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
2.1 Charakterystyka badanej próby
Badania przeprowadziłyśmy wśród wychowanków i wychowawców pieczy zastępczej
w Białymstoku. Badaniami objęłyśmy łącznie 69 osób, w tym:
−

31 wychowanków placówek wielofunkcyjnych: „Jedynki”, „Dwójki”, Pogotowia
Opiekuńczego (18 dziewcząt, 13 chłopców);

−

12 wychowawców

placówek wielofunkcyjnych: „Jedynki”, „Dwójki”, Pogotowia

Opiekuńczego (10 kobiet, 2 mężczyzn);
−

6 wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (3 dziewczęta,
3 chłopców);

−

20 opiekunów rodzinnych form opieki zastępczej tj. rodzin zastępczych zawodowych,
niezawodowych i spokrewnionych

oraz

rodzinnych domów dziecka (10 kobiet,

10 mężczyzn).
Wiek badanych wychowanków zarówno instytucjonalnych, jak i rodzinnych form
opieki zastępczej wynosi 15-19 lat. Ze względu na niewielką liczbę wychowanków rodzinnych form opieki zastępczej w tym przedziale wiekowym, udało nam się dotrzeć jedynie do 6
osób. Ze względu na zróżnicowanie rodzinnych form opieki zastępczej, w matrycy 1 przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące charakteru pieczy zastępczej, czasu stanowienia, aktualnej liczby wychowanków, liczby wychowanków usamodzielnionych, a także
motywacji do utworzenia rodziny zastępczej czy też rodzinnego domu dziecka badanych
opiekunów. Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 1) rodzina zastępcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; 2) rodzinny dom dziecka. Wśród 20 badanych, 6 to
opiekunowie spokrewnionych rodzin zastępczych, 4 – niezawodowych rodzin zastępczych, 6
– zawodowych rodzin zastępczych, 4 – rodzinnych domów dziecka. Wyraźnie widać, że w
przypadku rodzin niezawodowych oraz spokrewnionych liczba dzieci jest znacznie mniejsza
(1-2) niż w przypadku rodzin zawodowych czy rodzinnych domów dziecka (3-9). Zauważalna
jest również tendencja posiadania dzieci młodszych, zwłaszcza w zawodowych rodzinach
zastępczych. Czas stanowienia rodzinnych form opieki zastępczej jest zróżnicowany i wynosi
od 1 roku do 9 lat. Ciekawe są motywy, dla których ludzie decydują się na stanowienie pieczy
zastępczej. O ile w rodzinach spokrewnionych jest to proces dość naturalny, ponieważ opiekunowie, najczęściej dziadkowie lub rodzeństwo, czują się w obowiązku zająć się dziećmi,
16
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których rodzice z różnych przyczyn nie są w stanie sprawować nad nimi opieki, o tyle w rodzinach zawodowych i niezawodowych, a także w rodzinnych domach dziecka motywy są
bardziej złożone. Wielu opiekunów, jako główne powody utworzenia rodzinnej formy opieki
zastępczej wskazuje chęć pomocy potrzebującym dzieciom, potrzebę serca, a także miłość do
dzieci. U wszystkich opiekunów decyzja ta była przemyślana, świadoma, podjęta wspólnie
przez małżonków, a wynikająca z ich wrażliwości na krzywdę dzieci oraz z powołania i pasji
do zajmowania się dziećmi.
Matryca 1. Charakterystyka badanych form rodzinnej pieczy zastępczej
Czas
stanowieni
Płeć
Typ pieczy
Motywacja do stanowienia
a rodziny
opiek
zastępczej
pieczy zastępczej
zastępczej/
una
RDD
(w latach)
chęć pomocy potrzebującym
K
niezawodowa
dzieciom, które nie mogą
8
pójść do adopcji
konieczność, decyzja
K
spokrewniona
7,5
wymuszona sytuacją życiową
inspiracja Januszem
Korczakiem,
M
niezawodowa
8
wspólna wizja z żoną,
chęć pomocy dziecku z DD
kończenie pracy w RDD, z
którego wszyscy
wychowankowie poza
5 (2 lata
jednym mieli iść do adopcji
RDD +3
M
niezawodowa
(brak rodziny adopcyjnej dla
lata rodzina
jednego),
zastępcza)
prawidłowe dotychczasowe
funkcjonowanie dziecka u
opiekunów w RDD
potrzeba, decyzja wymuszona
M
spokrewniona
7,5
sytuacją życiową
alternatywa dla DD,
M
spokrewniona
wnuk jest rodziną,
8
bolesne wizyty w DD
potrzeba posiadania dużej
liczby dzieci,
wspólna decyzja,
forma pracy, realizowania się,
M
RDD
inspiracja dziewczynką z DD,
7
wiele czynników
przemawiających za (m. in.
chęć stworzenia drugiego
RDD przez prezydenta)

Aktualna
liczba
dzieci

Liczba osób
usamodziel
nionych

1

1

1 (brat)

1

1

1

1

brak

1 (brat
żony)

1

1 (wnuk)

brak

4

brak
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K

RDD

M

RDD

splot przypadków,
dużo pisano i mówiono o
reformie domów dziecka
inicjatywa żony

K

zawodowa

potrzeba serca

M

zawodowa

M

spokrewniona

9

9

4

9
9 (7 lat pogotowie +
2 lata rodzina zastępcza)

9

4

3 (+ 2
własnych)

brak

inicjatywa, pasja i zajęcie
przede wszystkim żony

9

3 (+ 2
własnych)

brak

problemy z alkoholem córki
(matki dziecka)

9

2 (pełnoletni wnuk
i wnuczka)

brak

4

5 (+ 2
własnych)

brak

4

5 (+ 2
własnych)

brak

miłość do dzieci
doświadczenie w
wychowaniu dzieci
powołanie do pracy z dziećmi
inicjatywa, marzenie żony,
zgoda wspólna

K

zawodowa

M

zawodowa

K

zawodowa

chęć pomocy potrzebującym
dzieciom

5

K

spokrewniona

niepełnoletność córki, która
była w ciąży

3

K

spokrewniona

K

RDD

M

zawodowa

niezawodowa

K

chęć zabrania sióstr z
alkoholowego środowiska
rodziców i zapewnienie im
innego dzieciństwa niż miała
opiekunka
obserwacja znajomych, do
których przyjeżdżało dziecko
z DD
chęć pomocy dzieciom
inicjatywa męża, zgoda
wspólna

3 (+ 2
własnych)
1
(wnuczka
+3
własnych)

brak
brak

1

2 (siostry)

brak

7

4 (+ 4
własnych)

brak

miłość do dzieci

5

4 (+ 2
swoich)

brak

brak własnych dzieci
chęć pomocy potrzebującemu
dziecku
możliwości finansowe,
materialne, mieszkaniowe

5 (2 lata
RDD + 3
lata rodzina
zastępcza)

1

brak

Źródło: badania własne
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2.2 Potrzeby wychowanków w zakresie usamodzielnienia
Podstawowym zadaniem wychowawców oraz opiekunów form rodzinnych jest
przygotowanie wychowanków do podjęcia samodzielnego życia po opuszczeniu placówek i
rodzin zastępczych. Najmłodsi badani wychowankowie mieli 15 lat, a najstarsi 19 lat. Jest to
więc okres, służący intensywnym przygotowaniom do samodzielności. W związku z tym,
mając na uwadze cele projektu, wychowankowie zostali poproszeni o dokonanie samooceny,
czy czują się przygotowani do samodzielności oraz jakie potrzeby i problemy z tym związane
odczuwają.
Sieć 1.
1. Przygotowanie
Przygotowanie do
do samodzielności
samodzielności w
w ocenie
ocenie wychowanków
wychowanków placówek
placówek
Sieć
umiejętność
wykonyumiejętność
wania
codziennych
wykonywania coczynności

dziennych czynności

umiejętność dbania

umiejętność
o siebiedbania
o siebie

odpowiedzialność,

samodzielność
postrzesamodzielność
gana
jako konieczność,
postrzegana
jako koobowiązek

odpowiedzialność,
zorganizowanie
zorganizowanie

nieczność, obowiązek

przygotowani -- 7K,
7K, 11M
11M
przygotowani

wychowankowie
placówek
wychowankowie placówek
brak umiejętności

brakwykonywania
umiejętności
wykonywania
codziennych czynności
codziennych czynności

braksamodyscypliny
samodyscypliny
brak

brak umiejętności
brak
gospodarowania
umiejętności
pieniędzmi
gospodarowania

nieprzygotowani –– 9K,
9K, 2M
2M
nieprzygotowani

pieniędzmi

problemy
problemy
z
organizacją
z organizacją
czasu

młody wiek
wiek
młody

czasu

brak
brakperspektyw
perspekmieszkaniowych
tyw mieszka-

niowych

lęk przed
lęk przed
samosamodzielnością,
dzielnością,
przyszłością
przyszłością

Źródło: badania własne
Źródło: badania własne
Nieznaczna większość wychowanków placówek wielofunkcyjnych czuje się gotowa
do podjęcia
samodzielnego
życia. Przygotowanie
samodzielnościczuje
postrzegają
przez
Nieznaczna
większość wychowanków
placówekdo
wielofunkcyjnych
się gotowa
do
pryzmat samodzielnego
codziennych życia.
czynności
domowych.
Umiejętność postrzegają
ich wykonywania
była
podjęcia
Przygotowanie
do samodzielności
przez pryzmat
dominującym czynności
argumentem
uzasadniającym
samoocenę
wychowanków
ich
codziennych
domowych.
Umiejętność
ich wykonywania
była dotyczącą
dominującym
19
argumentem uzasadniającym samoocenę wychowanków dotyczącą ich przygotowania. Oto
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przygotowania. Oto charakterystyczne wypowiedzi w tej grupie: Dużo umiem. Gotować,
sprzątać potrafię. No i tak myślę, że bym sobie dała radę; Jestem samodzielny, sam mieszkam
(mieszkanie usamodzielniające). Tutaj wszystko robimy sami. Jedynie dwie osoby wymieniły
cechy osobowości, takie jak posiadanie poczucia odpowiedzialności oraz zorganizowania,
jako ważne w kontekście samodzielnego życia. Według jednej badanej bycie osobą
samodzielną jest koniecznością, obowiązkiem.
Sieć 2. Przygotowanie do samodzielności w ocenie wychowanków rodzinnych form opieki

umiejętność wykonywania
codziennych czynności

gotowość do samodzielnego
zamieszkania i zarobkowania

przygotowani - 2K, 1M
wychowankowie rodzinnych
form opieki
nieprzygotowani – 1K, 2M

lęk przed samodzielnością,
przyszłością

młody wiek

niewystarczające
umiejętności w zakresie
codziennych czynności

Źródło: badania własne

Wśród wychowanków rodzinnych form opieki zastępczej połowa (3 osoby) uznaje
siebie za przygotowanych do samodzielności uzasadniając to umiejętnością wykonywania
codziennych czynności, odpowiedzialnością (1 osoba).
W

grupie

wychowanków

placówek

odczuwających

samodzielności dominują dziewczęta. Tylko dwóch chłopców

nieprzygotowanie

do

ujawniło brak takiej

gotowości. Uzasadnienia stanu nieprzygotowania są bardzo zróżnicowane. Niektórzy
wychowankowie

odczuwają deficyt umiejętności w zakresie codziennych czynności -

gotowania, gospodarowania pieniędzmi.
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Jestem trochę za młoda jeszcze, sobie sama sądzę nie poradziłabym, np. z opłatami, pieniędzy
by mi nie starczało na życie, na samo przeżycie.
Dla innych ten aspekt codzienności nie stanowi problemu, natomiast ich obawy
wynikają z braku możliwości odejścia do bezpiecznego miejsca, mieszkania, po opuszczeniu
placówki. Inni odczuwają, uogólniony na wszystkie sfery lęk przed tym, co nieznane, a
wydaje się bardzo trudne. Młody wiek jest również czynnikiem związanym z oceną
nieprzygotowania do samodzielności, zwłaszcza, gdy łączy się z wcześnie podjętą z
konieczności, rolą rodzicielską. Nakładanie się wielu ról i obowiązków z nich wynikających,
trudności ich pogodzenia, wpływają negatywnie na ocenę własnej gotowości do
samodzielnego życia. Role dorosłych wymuszone zbyt wcześnie są za trudne. Ja jestem
jeszcze młoda i mi jakoś ciężko było się przyzwyczaić, że ja w tym wieku mam gotować, sama
bez nikogo pomocy, albo że mam jakąś łazienkę sprzątać czy kuchnię, ciężko mi było, jeszcze z
dzieckiem było wszystko w porządku, ale ja nie mogłam sobie czasu zorganizować na to
wszystko, że szkoła, tu do koleżanki chciałam iść, dziecko miałam normalnie przy sobie, tu z
dzieckiem muszę być, tu posprzątać, ugotować, ja sobie nie dawałam z tym rady.
Uzasadnienia braku gotowości do podjęcia samodzielnego życia podawane przez
wychowanków rodzinnych form opieki, były podobne – młody wiek, niewystarczające
umiejętności wykonywania codziennych czynności oraz lęk przed przyszłością.
Jeszcze za wcześnie, żebym mogła być samodzielna. Dużo mi brakuje; Czuję się jeszcze
niepewnie; Trochę jeszcze mało umiem. Czuję taki może strach przed tym usamodzielnieniem,
no chociażby z takich codziennych czynności, to gotowanie, bo sprzątać to jeszcze, ale z
gotowaniem to nie.
Wśród wychowanków placówek 3 osoby nie potrafiły jednoznacznie ocenić stanu
swojej gotowości do samodzielności. W niektórych sytuacjach życiowych poradziłyby sobie,
w innych potrzebują pomocy.
Jedna trzecia wychowanków, którzy pozytywnie oceniają swoją gotowość do
samodzielności nie wymieniła żadnych odczuwanych przez nich potrzeb, aby stać się osobą
samodzielną. Charakterystyczne wypowiedzi w tej grupie były następujące: Nie czuję takiego
czegoś; Niczego, wszystko mam. Nic mi nie jest potrzebne; Nie wiem.
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Sieć 3. Potrzeby odczuwane przez wychowanków placówek
brak kontroli

umiejętność
radzenia sobie

wsparcie bliskich

pieniądze na
utrzymanie

Potrzeby
wychowanków
placówek

mieszkanie

praca

pieniądze na naukę

wykształcenie

brak wskazań

dobre warunki

Źródło: badania własne
Sieć 4. Potrzeby odczuwane przez wychowanków rodzinnych form opieki
umiejętność
wykonywania
codziennych
czynności

wsparcie bliskich

Potrzeby
wychowanków
rodzinnych form

mieszkanie

praca

umiejętność
rozsądnego
postępowania

wykształcenie

stabilne dochody

Źródło: badania własne
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Pozostali, wymieniają przede wszystkim zasoby materialne, jako niezbędne do
samodzielnego życia, a których brak odczuwają. Są to więc wskazania odnoszące się do
grupy potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa – mieszkanie, praca i dochody. Najważniejsze
żeby mieszkanie mieć; (…) nie wiem, mieszkania, pieniędzy i dobrej pracy. Pojedyncze osoby
wskazują na pieniądze, ale jako środki do innego celu - zdobycia wykształcenia - Pieniędzy,
żeby mieć dobry start, dalej się uczyć. Nieliczni wychowankowie ujawnili potrzeby społeczne
– chęć posiadania bliskiej osoby i wsparcia od innych ludzi. No na pewno jakiejś bliskiej
osoby. No i wsparcia rodziny, przyjaciół. Oczywiście mieszkanie, praca; Na pewno jakiegoś
mieszkania osobno i kogoś kto by patrzył jak sobie radzę i mnie wspierał.
Potrzeby odczuwane przez wychowanków placówek nieprzygotowanych do
samodzielności dotyczą głównie zabezpieczenia egzystencji: mieszkanie, praca, pieniądze,
wyżywienie. Pojedyncze osoby wskazują wykształcenie, jako środek do tego, aby
samodzielnie zdobywać środki na egzystencję, a także odczuwają potrzebę posiadania osoby
wspierającej. Żebym ja się usamodzielniła, potrzebowałabym takiej pomocy, żeby ktoś mną
bardziej pokierował. Każdy mi mówi co mi wolno a czego mi nie wolno, ja chcę by ktoś mi
pomógł wskazać drogę, chcę mieć taką osobę, która mnie nie zostawi jak zrobię źle, która
będzie starała się wyprowadzić mnie na dobrą drogę, żeby mnie wspierała, pomagała starać
się o mieszkanie, o wyprawkę, o przedszkole dla dziecka, o to, żebym ja coś w życiu miała.
Wychowankowie rodzinnych form opieki wśród odczuwanych potrzeb wymieniają
zarówno te związane z zabezpieczeniem egzystencji: dom, praca, dochody,

jak i

wykształcenie oraz potrzeby społeczne: wsparcie od innych osób. Praca by mi się na pewno
przydała, no i jakieś osobne mieszkanie, żeby nie było, że niby pracuję i zarabiam, a jestem
zależna od kogoś; (…) potrzebuję rozumu, bo go nie mam, potrzebuję też wsparcia od innych
osób, bo tak od razu to na pewno się nie usamodzielnię (…) będę potrzebowała domu, pracy i
oczywiście wykształcenia jakiegoś, trzeba skończyć szkołę;
Większość wychowanków potrafi wykonywać codzienne obowiązki: gotowanie,
sprzątanie, pranie itp. Są też tacy, dla których sprawiłoby to duży kłopot. Nieliczni zwracają
uwagę na konieczność posiadania/rozwijania takich cech osobowości jak odpowiedzialność,
zorganizowanie, aby stawać się osobą samodzielną. Najwięcej osób wskazało potrzeby
związane z zabezpieczeniem egzystencji, nieliczni wskazywali wykształcenie, jako środek
umożliwiający samodzielne zaspokajanie swoich potrzeb.
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2.3 Problemy wychowanków na drodze do samodzielności
Kolejnym aspektem diagnozy sytuacji życiowej wychowanków były odczuwane przez
nich problemy w drodze do samodzielności. Sposób postrzegania problemów, ich rodzaj, a
także zupełne ich nieprzewidywanie, to, o czym mówią lub to, czego nie przewidują, nie
dostrzegają, mogą być wskaźnikami stopnia przygotowania do samodzielności, a także
ważnymi wskazówkami do sposobu pracy z wychowankami i rodzaju koniecznego wsparcia.
Sieć 5. Problemy wychowanków placówek w procesie usamodzielnienia
wszystko będzie stanowiło
problem

brak pracy, mieszkania,
pieniędzy na utrzymanie

brak samodyscypliny i
organizacji

Problemy wychowanków
placówek

brak wsparcia osób bliskich

niepowodzenia szkolne
obawy przed samotnością,
bezdomnością,
popełnieniem błędu,
odejściem z placówki,
zaufaniem innym osobom

brak problemów
Źródło: badania własne
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Sieć 6. Problemy wychowanków rodzinnych form opieki w procesie usamodzielnienia
często doświadczane poczucie niedojrzałości i bezradności
brak pracy, mieszkania,
pieniędzy na utrzymanie
Problemy wychowanków
rodzinnych form opieki

konieczność pójścia do pracy i pogodzenia tego ze
studiowaniem
brak gotowości i strach
przed samodzielnym życiem, obawa o możliwość
poradzenia sobie

Źródło: badania własne
Część badanych wychowanków placówek wielofunkcyjnych

(1/3),

nie ujawnia

żadnych problemów, które utrudniałyby im usamodzielnienie się: Nie odczuwam - Nie ma nic
takiego; Chyba nie ma nic szczególnego, myślę, że nic. Czy istotnie tak się czują, czy jest to
przejaw magicznego myślenia - wszystko będzie dobrze lub może brak umiejętności
planowania przyszłości, myślenia o niej i skupianie się wyłącznie na dniu bieżącym? Warto
byłoby ten aspekt poddać dodatkowej obserwacji wychowawców pracujących z
wychowankami. Niektóre osoby nie potrafią wskazać lub uogólniają swoje obawy na
wszystkie sfery: Czasami boję się, że mi się nie uda; Bałabym się, że sobie nie poradzę, w
przyszłości, w życiu dorosłym; Czasami boję się, że nie poradzę sobie z losem. Problemy
pozostałych wychowanków można podzielić na dwie grupy. W jednej z nich, skupiają się
problemy wynikające z obaw o możliwość zabezpieczenia swojej egzystencji:

(…)

najbardziej boję się, że nie wystarczy mi pieniędzy na opłacenie, na jedzenie, żeby nie stracić
mieszkania, boję się, że jak wyjdę to będę bezdomna; (…) bałabym się, że sobie nie poradzę,
(…), że nie znajdę pracy, mieszkania; Pieniądze, na pieniądzach wszystko jest oparte. Drugą
grupę stanowią problemy wynikające ze sfery intra - oraz interpersonalnej (np. obawy przed
popełnieniem błędu, poczucie osamotnienia, brak wsparcia w przyszłości, obawa przed
zaufaniem innym osobom). Oto przykładowe wypowiedzi: Czasami boję się, że będę sama;
25
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(…) jestem zaradna. Gdybym miała gdzie pójść, to bym sobie poradziła. To są problemy
zewnętrzne. Ja nie jestem leniwa, ani nic. Trudno jest wejść w dorosłość. Czasami boję się, że
nie dam sobie rady; Jest mi tu dobrze i trudno będzie tak odejść z dnia na dzień. Przygnębia
mnie to, że będę musiał opuścić placówkę. Ja sam nie mam problemów.
Wśród wychowanków rodzinnych form opieki dwie osoby nie ujawniły żadnego
problemu. Oto przykładowa wypowiedź wychowanki: Nie wiem. Myślę, że nie ma takiego
problemu. Pozostali zaś wymieniali zarówno problemy związane z zabezpieczeniem
egzystencji: mieszkanie, pracę, pieniądze na utrzymanie, jak i problemy intrapersonalne:
poczucie bezradności, niedojrzałości oraz obawy przed samodzielnością. Największy
problem … praca i dom. No i ja jestem jeszcze taka niedojrzała. Czasami boję się, że nie dam
sobie rady w życiu. Często czuje się bezradna; Największym problemem to by były finanse. Na
pewno musiałabym pójść do pracy i zarabiać na siebie. Bo bym chciała też iść na studia i bym
musiała to pogodzić; Ja jeszcze wewnętrznie nie jestem gotowy. Boję się. Ta grupa badanych
nie wskazywała na problemy interpersonalne, czyli poczucie braku wsparcia bliskich osób.
2.4 Aspiracje zawodowe wychowanków
Elementem diagnozy sytuacji życiowej wychowanków są ich aspiracje zawodowe,
zilustrowane opisem w matrycy 2. Aspiracje zawodowe większości wychowanków placówek
są niskie. Ich wybory to szkoły zawodowe różnych specjalności. Dwie osoby po ukończeniu
szkoły zawodowej, planują dalszą edukację. Decyzje dotyczące wyboru zawodu podejmują
samodzielnie, czasami korzystają z porad rodzeństwa, kolegów i koleżanek lub sugerują się
ich przykładem. W ich wypowiedziach nie pojawili się wychowawcy, jako osoby wspierające
ich w wyborze zawodu, chociaż z wypowiedzi wychowawców wynika, że podejmują te
kwestie bardzo często w rozmowach indywidualnych. Decyzje tej grupy wychowanków nie
są wynikiem głębszych przemyśleń dotyczących tego jak chcieliby aby wyglądało ich życie,
jak mogliby rozwinąć swój potencjał, a raczej oczywistych pragmatycznych wyborów, aby po
krótkim kształceniu mieć jakąś pracę. Życie zawodowe nie jest dla nich obszarem, w którym
można rozwijać się, lecz jest wyłącznie sposobem na uzyskanie dochodu. Niektórzy
wychowankowie wcześniej podejmowali pracę, posiadają doświadczenie i te aspekty
warunkowały wybór.

Z takich czynności co chcę mieć zawód to praktycznie wszystko

umiałbym zrobić, malować, tynkować; Już pracowałem całe wakacje na budowie, to mi się
spodobało i to chcę robić, dobre są z tego pieniądze, idzie się tam gdzie najlepiej płacą; Uczę
się na kucharza małej gastronomii, ale nie chcę robić tego w przyszłości. Poszłam tu, bo
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koleżanka się uczyła i to tylko szkoła dwuletnia i jakoś tak postanowiłam w te dwa lata zrobić

wychowankowie rodzinnych form zastępczych

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

zawód, chociaż go nie lubię.
Matryca 2. Aspiracje zawodowe wychowanków w ich opinii
Sposób podjęcia decyzji o
Wybrany/planowany zawód
wyborze szkoły/zawodu
samodzielna decyzja
szkoły zawodowe: technolog robót wykończeniosamodzielna decyzja, przykład
wych
koleżanki
fryzjerka, kucharka/kucharz, sprzedawczyni, kozachęta siostry aby zdobyć dobry
smetyczka, cukiernik, kasjer, mechanik samochozawód, dobrze płatny
dowy, praktyczna nauka zawodu (obojętnie jakiego)
porada brata
w Cechu Rzemiosł Różnych
przykład koleżanki/kolegi
namowa kolegi
wychowanka nie podjęła ostalicea: liceum ogólnokształcące, Liceum Ogólnotecznej decyzji, ale nie chciałaby
kształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego
skończyć edukacji na zawodów(klasa o profilu kosmetycznym, wychowanka chciace, lecz po gimnazjum kontynułaby kontynuować naukę w studium)
ować naukę w liceum
samodzielna decyzja
technika: technik agrobiznesu, hotelarstwo,
samodzielna decyzja
gastronomiczne, profil: kelner; kucharz
Studia: planowane zawody - informatyk, chirurg
samodzielna decyzja
brak decyzji w sprawie wyboru zawodu:
wychowanka chciałaby zostać weterynarzem, ale
ze względu na trudności szkolne, wie że musi z
tego zrezygnować
wychowanka zastanawia się nad hotelarstwem
wychowanek nie podjął decyzji, planuje szkołę zawodową

rozmowy z siostrą

szkoła zawodowa: mechanik pojazdów
samochodowych

samodzielna decyzja, wychowanek
lubi wykonywać czynności z tym
związane, posiada takie
doświadczenie

technika: budowlano-geodezyjne, gastronomiczne,
(spec. kucharz, po maturze –wojsko zawodowe, aby
jeździć na misje), informatyczne

porady opiekuna
decyzja samodzielna, porady kolegów i opiekunów
wychowanka chciałaby być tancerką i założyć szkołę tańca, jeśli
się nie uda, planuje pójść do szkoły teatralnej
wychowanka chce zdawać podwójną maturę, dwujęzyczną, aby
posiadać dokument umożliwiający pracę w Europie

taniec lub aktorstwo

brak decyzji o wyborze zawodu

Źródło: badania własne
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Wychowankowie, którzy wybrali lub planują szkoły maturalne swoje decyzje
podejmowali w oparciu o inne kryteria. (…) na pewno nie chciałabym skończyć na samej
zawodówce, chciałabym dalej się uczyć. Może poszłabym do liceum ogólnokształcącego; W
przyszłości chciałabym otworzyć własny hotel albo agroturystykę; To moja pasja i
samodzielna decyzja. Po skończeniu liceum o profilu kosmetycznym chciałabym kontynuować
naukę np. w studium (…); Jak byłam mała to zawsze chciałam być nauczycielką i bawiłam się
z rodzeństwem w szkołę, mam siedmioro rodzeństwa, które jest w rodzinach zastępczych.
Teraz planuję iść do szkoły fryzjerskiej, lub kosmetycznej, a później jak już będę miała zawód
i będę zarabiała, to będę mogła pójść na studia, na resocjalizację, bo chcę pracować z trudną
młodzieżą, na przykład z poprawczaka; Chirurgia. Nastawiałam się na plastyczną, ale
bardziej już dochodzę do takiej najprostszej chirurgii, jakoś mnie tak do tego ciągnie. To są
moje samodzielne decyzje. Muszę na pewno mieć dobre wyniki w nauce po prostu i wiedzieć,
że na pewno chcę to robić, bo nie jest tak łatwo dostać się na studia. Bo na medycynie jest coś
takiego, że musisz non-stop wkuwać to w siebie. Ale myślę, że dam radę sobie. Zresztą tutaj
słyszałam od wielu osób, to mam ten intelekt i jakoś dam sobie radę w życiu. W tych
wypowiedziach widoczne jest planowanie przyszłości oraz wiązanie życia zawodowego z
zainteresowaniami.
Wychowankowie rodzinnych form opieki zastępczej w większości wybrali lub planują
szkoły średnie maturalne. Jedna osoba zdecydowała się na szkołę zawodową. Ich wybory
były wynikiem porad opiekunów, kolegów i samodzielnych decyzji. Muszę mieć maturę,
dlatego właśnie idę do technikum, żeby mieć maturę; Wujek podpowiedział mi, że mogę pójść
do technikum geodezyjnego, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, co mam zrobić ze sobą po
gimnazjum. I jestem jak na razie zadowolona z tej decyzji. Wiążę swoją przyszłość z zawodem,
którego się uczę.
Wysokie aspiracje edukacyjne i zawodowe wychowanków wymagają wielu starań ze
strony najbliższych, a później szkoły jako kolejnego środowiska wychowawczego.
Formułowanie adekwatnych oczekiwań, wspólne stawianie celów, udzielanie wsparcia,
dostarczanie wielu informacji zwrotnych dotyczących osiągnięć edukacyjnych, są
niezbędnymi działaniami, służącymi wytwarzaniu wewnętrznej motywacji do poznawania
świata i rozwijania siebie. Równie ważne w tym aspekcie jest poznawanie siebie samego,
swoich zainteresowań, ulubionych czynności i tu znowu ważna jest rola dorosłych w
organizowaniu tego rodzaju doświadczeń. Im bardziej są one różnorodne, tym większe są
możliwości poznania siebie i na odwrót. Wybory większości młodzieży wychowującej się w
placówkach, wynikają z negatywnej postawy wobec edukacji, na którą niewątpliwie miały
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wpływ zaniedbania środowiska rodzinnego, brak zainteresowania aspiracjami edukacyjnymi,
nagromadzone przez lata zaległości w umiejętnościach szkolnych, brak poczucia sukcesu i w
konsekwencji niskie osiągnięcia edukacyjne.
Na temat aspiracji edukacyjnych i zawodowych podopiecznych wypowiadali się
również wychowawcy.

Poniższa matryca przedstawia aspiracje wychowanków w opinii

wychowawców.
Matryca 3. Aspiracje wychowanków do zdobycia zawodu i wykształcenia w opinii
wychowawców

opiekunowie rodzinnych form opieki zastępczej

wychowawcy placówek wielofunkcyjnych

Ocena aspiracji
wychowanków

dążenia wychowanków
negatywnie oceniane,
przykłady niskich aspiracji większości wychowanków

dążenia wychowanków
pozytywnie oceniane,
przykłady wyższych aspiracji

aspiracje wychowanków
negatywnie oceniane
aspiracje wychowanków
pozytywnie oceniane

Przejawy
wybór szkoły zawodowej przez większość wychowanków
problemy z nauką, niskie osiągnięcia w postaci ocen szkolnych
brak nawyku systematycznej pracy
wagary
brak umiejętności przezwyciężania trudności, szybkie zniechęcanie
się
brak świadomości wagi edukacji dla jakości życia w przyszłości
chęć zdobycia wykształcenia nie jest motywem działań wychowanków,
nauka nie jest wartością
brak motywacji do zmiany stylu życia rodziny pochodzenia
posiadają chęć zdobycia wykształcenia, są pozytywnym przykładem
dla innych wychowanków
wybór szkoły z wyższym poziomem nauczania, chęć udowodnienia,
że sobie poradzą
wybór szkoły średniej maturalnej i posiadanie planów dalszej edukacji
podejmowanie prób pokonywania trudności szkolnych
uczestnictwo w dodatkowych kursach w celu zwiększenia szans na
rynku pracy
wychowankowie stosują najczęściej, strategię „na przesiedzenie”,
brak zaangażowania w naukę własną
duży problem z aspiracjami, ambicjami i motywacją
wykształcenie jest jednym z najważniejszych celów
posiadanie motywacji do nauki: chęć do poznawania nowych treści,
pomimo problemów z nauką i wielu zaległości, wynikających z zaniedbań środowiska rodzinnego, posiadanie planów dalszej edukacji,
chęć do uczenia się rzeczy uznanych za przydatne w przyszłości lub
interesujących, posiadanie ciekawości poznawczej przejawiającej się
w zadawaniu wielu pytań, korzystanie z korepetycji
uczestnictwo w dodatkowych zajęciach (szkoła muzyczna, zbiórki
harcerstwa)
poczucie sprawstwa (świadomość, że przyszłość zależy od samego
podmiotu)
uczestnictwo w dodatkowych kursach oraz plany korzystania z nich
w przyszłości

Źródło: badania własne

29

29
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Edukacji i Twórczości

Wychowawcy placówek negatywnie oceniają dążenia zdecydowanej większości
wychowanków do zdobycia wykształcenia i zawodu. Tylko nieliczni wychowankowie dążą,
poprzez wysiłek włożony w edukację, do poprawy jakości swojego życia: Niektóre z
dziewcząt mają nawet dobre oceny, więc uczą się w liceum, i one chcą np. studiować; (…) są
tacy, którzy sami starają się iść do lepszej szkoły, kiedy wybierają szkoły gdzie jest wyższy
poziom, bo wiedzą, że będą więcej umieć i nawet gdy ktoś z placówki sugeruje, że oni sobie
nie poradzą, to oni chcą udowodnić, że sobie poradzą w tej szkole, robią wszystko by sobie
poradzić. Niektórzy chodzą na kursy (…); Zdarzają się dzieci, które faktycznie się starają,
chcą zdobyć wykształcenie. Jest jedna dziewczynka, która skończyła zawodówkę fryzjerską,
chodzi teraz do średniej szkoły. Robi kurs prawa jazdy, co tylko się da, to robi po prostu. Ma
20 lat, mieszka u nas cały czas, fajna dziewczyna, bardzo pozytywny przykład dla naszych
dzieci. Także super.
Wychowawcy tej grupy rzadko jednak wskazują na starania podopiecznych do zmiany
stylu życia oraz wartości obowiązujących w rodzinie pochodzenia. Edukacja nie stanowi dla
nich wartości. Ilustracją są poniższe wypowiedzi wychowawców: Wychowanek uważa, że
wyjdzie będzie miał stancję i będzie zarabiał. Mimo że w tym roku będzie miał 18 lat i dopiero
kończy gimnazjum. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że po samym gimnazjum nie będzie tak
łatwo znaleźć pracę, mimo naszego uświadamiania i naszych rozmów. On chyba sam musi
tego doświadczyć, żeby to zrozumieć. Dziewczyny trochę bardziej, jedna dziewczyna poszła do
szkoły kosmetycznej i tam się uczy, stara się, twierdzi, że jej bardzo zależy. Oni nie myślą za
bardzo o przyszłości, dla nich się liczy to co tu i teraz. Rzadko wybiegają w przyszłość, raczej
nie planują; (…) Nie przykładają się do nauki, nie chcą, też są w szkole tu przy pogotowiu,
więc ta szkoła, wiadomo wymagania inne, ale nawet tam, nie chcą się uczyć. Oni mówią, że
fajnie byłoby być kimś, fajnie byłoby zarabiać pieniądze, ale nie widzą tego związku z nauką,
że żeby coś osiągnąć, to trzeba się coś uczyć i trzeba coś od siebie dać. Oni mówią, że
chcieliby być tym, czy tamtym, ale w szkole jedynki się sypią. Myślą o przyszłości, ale to nie
wszystko. Myślę, że widzą i obserwują na pewno, swoich rodziców, którzy pracują głównie na
czarno, ale pracują, wiedzą, że to od tego zależy być, albo nie być, trzeba mieć pieniądze.
Szkoda, że nic nie robią. Widzą to, mówią o tym, zdają sobie sprawę z tego, ale nie uczą się,
nie czytają książek, do szkoły w miarę chodzą, ale nieciekawie się zachowują w szkole.
Jednym z powodów niskich aspiracji wychowanków w opinii wychowawców jest
niska samoocena: To też są osoby, które mają bardzo niska samoocenę, to też jest według nich
poza ich możliwościami. Sukcesy, które zdarza im się osiągać w szkole, też jakby często
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przypisują przypadkowi, albo ktoś pomógł, a wszystkie niepowodzenia to i tak jestem tuman,
to co tu się dziwić, albo i tak sobie nie poradzę.
Inaczej wygląda obraz aspiracji pochodzący z wypowiedzi opiekunów form
rodzinnych. Na podstawie tych danych, można zauważyć odwrotną sytuację. Nieliczni
wskazali, że ich podopieczni nie dążą do zdobycia wykształcenia. Jeden z wychowanków, gdy
rozmawiamy o przyszłości, nie jest zainteresowany ani normalną pracą, ani nauką, ma duże
zaległości w szkole, cały czas pracujemy, on słabo czyta, ma problemy z zapamiętywaniem.
Większość opiekunów rodzinnych form obserwuje wśród swoich podopiecznych starania do
zdobycia wykształcenia. Jest ono traktowane jako ważny życiowy cel, wychowankowie
dostrzegają w edukacji możliwość zadbania o lepszą przyszłość, mają plany na
kontynuowanie edukacji po ukończeniu szkół, w których obecnie się uczą, ewentualnie
korzystają z dodatkowych kursów. Oto przykładowe wypowiedzi: Na razie skupia się na
nauce. Wie, że jego przyszłość zależy od tego jaki zawód zdobędzie; Dla K. to jest jeden z
najważniejszych celów, zaliczył I semestr na studiach, radzi sobie;
Siedzi teraz na korepetycjach, sama załatwiła sobie korepetycje, nie my jej. Ona ich pilnuje.
Myślę, że dochodzi taka świadomość, że jej zależy. (…) ja widzę co one robią po nocach,
oprócz filmików i społecznościowych portali, to jest też siedzenie i pisanie różnych
sprawozdań. One tego pilnują, wiedzą, że to od nich zależy. Ale to jest 7 lat. Zaczęło się od
sprawdzania zeszytów, wspólnego odrabiania prac domowych, od odpytywania przed każdą
klasówką, odwożenia na korepetycje, przekonywania, że zrobią, że dadzą radę. To się zaczęło
od tego. W tej chwili jest tak.
Wychowawcy placówek zauważają takie dążenia, tylko u niektórych wychowanków,
natomiast wskazują na bardzo niskie aspiracje większości z nich. Graficzną prezentację tego
problemu zawiera sieć 7.
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Sieć 7. Aspiracje wychowanków do zdobycia wykształcenia w ocenie wychowawców
Sieć 7. Aspiracje wychowanków do zdobycia wykształcenia w ocenie wychowawców
Aspiracje wychowanków

Placówek wielofunkcyjnych

Ocena pozytywna

Rodzinnych form opieki

Ocena negatywna

chęć zdobycia
wykształcenia
wybór szkoły
z wyższym
poziomem nauczania
wybór szkoły
średniej maturalnej
posiadanie planów
dalszej edukacji
podejmowanie prób
pokonywania
trudności szkolnych
uczestnictwo w
dodatkowych
kursach

Ocena pozytywna

wybór szkoły
zawodowej
niskie osiągnięcia
szkolne
brak nawyku
systematycznej pracy
wagary
nieumiejętność
przezwyciężania
trudności
brak świadomości
wagi edukacji

Ocena negatywna

wykształcenie jest
jednym
z najważniejszych
celów
posiadanie motywacji
do nauki
poczucie sprawstwa
uczestnictwo
w dodatkowych
kursach oraz plany
korzystania z nich
w przyszłości

brak zaangażowania
w naukę własną
duży problem
z aspiracjami,
ambicjami, motywacją

Źródło:
badania
własne
Źródło:
badania
własne
2.5 Wiedza wychowanków o sytuacji na rynku pracy
Wychowankowie placówek wielofunkcyjnych oraz rodzinnych opieki postrzegają
rynek pracy przez pryzmat roli płci. Ich opinie przedstawia matryca 4. Większość
wychowanków placówek i rodzinnych form opieki uznała, że płeć ma znaczenie na rynku
pracy. W uzasadnieniach, jakie podawali wychowankowie obu form opieki nie ujawniły się
różnice. Ich opinie można podzielić na kilka kategorii: segregacja na rynku ze względu na
zawód, zróżnicowane umiejętności, cechy charakteru i postawy wobec pracy, jakie posiadają
kobiety i mężczyźni. W obrazie rynku pracy utworzonym z wypowiedzi zarówno chłopców
jak i dziewcząt, mężczyźni mają więcej ofert i mogą podejmować pracę bez wykształcenia,
natomiast kobiety są chętniej zatrudniane ze względu na cechy osobowości lub postawy
wobec pracy - kobiety są postrzegane, jako bardziej odpowiedzialne, dbające o pracę,
wiarygodne,

pracowite,

trudniej

ulegające

uzależnieniom,

mężczyźni

jako

silni,
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nadużywający alkoholu, posiadający negatywną postawę wobec pracy.

Mężczyznom jest

łatwiej, bo jest więcej pracy dla mężczyzn niż dla kobiet (K); No, bo większość mężczyzn pije i
załóżmy nie chodzi do pracy, a kobiety tak nie piją (M);

Chyba kobieta jest bardziej

odpowiedzialna. Dla mężczyzny częściej się nie chce. Kobieta jak wie, że musi to pójdzie (M);
(…) kobieta, po prostu by wstawała do tej pracy, by dbała o te obowiązki, nie
zaniedbywałaby. Po prostu by nie kłóciła się w ogóle. No kobiety w ogóle też tak rzadko piją,
to też nie przychodziłaby na kacu i w ogóle (M).
Matryca 4. Znaczenie płci na rynku pracy w opinii badanych
Ocena wychowanków
płeć ma znaczenie

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

(12K, 7M )

płeć nie ma znaczenia
(6K, 4 M)
wychowankowie rodzinnych form opieki
zastępczej

płeć ma znaczenie
(2K, 3M)

płeć nie ma znaczenia
(1K)
Źródło: badania własne

Uzasadnienie
inne zawody są przeznaczone mężczyznom: usługi budowlane, mechanik,
prawnik, adwokat, stanowiska kierownicze, inne kobietom: sekretarka,
dziennikarka, gospodyni domowa, sprzedawczyni,
występują różnice w umiejętnościach kobiet i mężczyzn,
mężczyzna częściej pracuje zawodowo, kobieta powinna być w domu,
mężczyznom jest łatwiej: mają więcej ofert pracy niż kobiety,
mogą bez wykształcenia podjąć pracę na budowie, kobiety muszą mieć zawód, mężczyźni są silniejsi, mężczyznom jest łatwiej, chociaż to zależy od
postawy wobec pracy, od tego, czy chcą pracować,
mężczyznom jest trudniej, ponieważ podejmują pracę fizyczną,
to zależy od pracodawcy, jaką płeć preferuje np., jest więcej ogłoszeń do
pracy dla kobiet, a mężczyzna szybciej znajdzie pracę,
kobietom jest łatwiej: znaleźć pracę, w wielu miejscach pracy kobiety są
chętniej zatrudniane, ponieważ są bardziej sprawne, wiarygodne i odpowiedzialne, mężczyźni częściej nie chcą pracować, większość mężczyzn nadużywa alkohol i nie przychodzi do pracy,
atrakcyjne kobiety mogą bardzo szybko znaleźć pracę,
poglądy stereotypowe, że kobiety są gorszymi pracownikami od mężczyzn
prawa powinny być równe
nie ma różnicy czy pracuje mężczyzna czy kobieta
każdy musi pracować, płeć nie ma znaczenia w pracy
cechy charakteru i postawy wobec pracy: kobieta zawsze pamięta o pracy,
mężczyzna spóźnia się lub nadużywa alkoholu, kobiety są bardziej obowiązkowe, nie zaniedbują pracy, rzadko nadużywają alkoholu
kobiecie jest łatwiej znaleźć pracę niż mężczyźnie
mężczyznom jest łatwiej znaleźć pracę, mają więcej możliwości, niż kobiety,
mogą wykonywać prace fizyczne, są bardziej przygotowani do pracy
w pracach intelektualnych, bardziej sprawdziłaby się kobieta, w fizycznych
mężczyzna
sytuacja na rynku pracy zależy od zawodu i doświadczenia

Wypowiedzi wychowanków zwracają również uwagę na istnienie stereotypów, z
których obecności zdają sobie sprawę, ale też sami są pod ich wpływem, np. kobiety
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atrakcyjnej blondynki, która dzięki walorom fizycznym zyskuje na rynku pracy, kobiety
gospodyni domowej oraz kobiety pracownika o niższych kompetencjach, niż mężczyzna. No
i tak jest ogólnie, że dla kobiet, jeżeli jest atrakcyjna to jest bardzo łatwo znaleźć pracę. Bo
przyjdzie, uśmiechnie się, coś tam powie i dostaje pracę (K); To zależy w jakiej dziedzinie, np.
w biurach to kobiety są postrzegane jako tylko robotnice, a faceci wywyższają się bardzo, że
oni są górą. Tak, naprawdę tak nie jest, bo każdy jest równy (K); (…)jeżeli chodzi już o taką
stałą pracę, to może być problem, bo zawsze jest uważane, że kobiety są głupsze od mężczyzn
(K); (…) kobiety tracą na tym, bo jest powiedziane, że niektóre prace są dla mężczyzn, a
kobiety też potrafią wykonywać prace męskie i to nie jest nic dziwnego, tylko tak się przyjęło
(K); No bo to mężczyzna bardziej szuka pracy, a kobieta powinna być w domu. … No tak, że
ja pracuję, a kobieta wychowuje dzieci. No tam coś powinna ugotować, pewnie ja też bym coś
przynosił. Jakby posprzątała, to by jej się nic nie stało. Jak już to w sklepie może pracować
czy coś (M); Myślę, że to zależy bardziej od doświadczenia, a nie płci. Choć wiem, że niby jest
równouprawnienie, ale i tak wiele osób zwraca uwagę na płeć. Myślę, że to zależy od osoby
(K);
Pozostali wychowankowie uważają, że płeć nie ma znaczenia na rynku pracy. Takiej
odpowiedzi udzieliło 10 wychowanków placówek i 1 wychowanka rodzinnej formy opieki.
Oto wybrane wypowiedzi: Myślę, że to jest to samo, że nie ma różnicy czy to chłopak czy
dziewczyna, po prostu praca, pracować trzeba (K); To zależy chyba w jakich zawodach, bo
wiadomo facet jak nie skończy szkoły, to pójdzie do łopaty, a kobieta nie pójdzie. Ale myślę, że
w zawodach typu lekarz, geodeta, to myślę, że nie ma znaczenia teraz, bo nie ma tak, że
kobieta będzie gorszym pracownikiem. Wiele jest dowodów na to, że kobiety sobie dobrze
radzą mimo jakichś tam dziwnych mitów. Myślę, że to nie ma znaczenia, jeśli się ma
doświadczenie, jakieś tytuły (K).
Rozeznanie wychowanków dotyczące organizacji oferujących bezpłatne staże młodym
ludziom okazało się znikome. Jedna osoba wymieniła Cosinus, dwie wskazały pracowników
MOPR-u i wychowawców: Znaczy była tutaj u nas pani któregoś dnia, coś tam mówiła, ale
nie pamiętam jak to tam się nazywa. Panie do nas przychodzą z MOPRu i coś nam
organizują; Wychowawcy pomagają i proponują staże. Jedna osoba odpowiedziała, że w
razie potrzeby mogłaby znaleźć takie informacje, zaś pozostali badani udzielili przeczącej
odpowiedzi.
Sytuację

wychowanków

na

rynku

pracy

mogą

optymalizować

działania

wychowawców polegające na przygotowywaniu ich do wejścia i uczestnictwa w rynku pracy.
Przygotowywanie wychowanków do poszukiwania pracy jest szczególnie trudnym zadaniem
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wychowawców, zarówno z uwagi na specyfikę lokalnego rynku i deficyt miejsc pracy, a także
za względu na postawy wychowanków. Ten aspekt ściśle wiąże się z aspiracjami
edukacyjnymi i zawodowymi prezentowanymi przez badaną młodzież. Samo przejście z
edukacji do świata pracy wiąże się z pokonywaniem trudności wynikających ze zmiany roli
społecznej, dodatkowo jest to potęgowane niskimi kwalifikacjami większości wychowanków
placówek i brakiem planów na ich rozwijanie. Działania podejmowane przez wychowawców
placówek oraz opiekunów rodzinnych form opieki w zakresie przygotowania podopiecznych
do rynku pracy przedstawia poniższa matryca.
Matryca 5. Działania wychowawców w zakresie przygotowywania wychowanków do
rynku pracy
Działania wychowawców

opiekunowie rodzinnych form opieki
zastępczej

wychowawcy placówek wielofunkcyjnych

opracowanie przez wychowawcę indywidualnego planu pracy z dzieckiem
umożliwianie wychowankom dalszego kształcenia
kształtowanie świadomości wagi edukacji
motywowanie dzieci do ukończenia szkoły
pomoc wychowankom przygotowującym się do opuszczenia placówki: współpraca z Cechem Rzemiosł
Różnych, praktyki i rozmowy z pracodawcami o możliwości zatrudnienia, poszukiwanie możliwości zatrudnienia wśród znajomych
zachęcanie wychowanków do zwiększania swoich szans na zatrudnienie poprzez korzystanie z kursów
kierowanych przez fundacje, stowarzyszenia, czy Urząd Miejski
pomoc w zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, wskazanie portali internetowych z ofertami pracy, przeglądanie ogłoszeń w internecie i prasie
udostępnienie wychowankowi, który opuścił placówkę porad pedagoga i psychologa
rozmowy na temat potrzeb, preferencji zawodowych, wyboru szkoły,
grupy usamodzielnienia przygotowują do wejścia na rynek pracy
wychowawcy zauważają potrzebę wsparcia, ale robią to na zasadzie intuicji, korzystają z własnego doświadczenia
próba zmiany sposobu myślenia o rzeczywistości
modelowanie poprzez przykład, wspólna praca, podejmowanie prac w czasie wakacji, wykorzystywanie
wszystkich możliwości zaangażowania wychowanków
nauka podstawowych czynności: gotowanie, sprzątanie, pieczenie ciasta, zajęcia w warsztacie
wspomaganie nauki szkolnej
korzystanie z projektów aktywizujących, zachęcanie do udziału w różnych szkoleniach, kursach
rozmowy na temat przyszłości i preferencji zawodowych, zainteresowań, wyboru szkoły
rozmowy o marzeniach wychowanka (chciałby zostać: najpierw piłkarzem, potem detektywem i podróżnikiem)
kształtowanie pożądanych cech osobowości (wiarygodność, dążenie do postawionych celów)
stwarzanie warunków do rozwoju zdolności, zapewnienie uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
(szkoła muzyczna)
uczenie odpowiedzialności poprzez ograniczanie pomocy, stwarzanie sytuacji motywujących do
samodzielności
Źródło: badania własne

W działaniach wychowawców placówek, którzy mają służyć wsparciem w
przekraczaniu progu do samodzielności i dorosłości, można zauważyć dwa kierunki. Jeden z
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nich to nastawienie „ku przyszłości” i do niego można zaliczyć sposoby wpływania na
podopiecznych polegające na kształtowaniu świadomości wagi edukacji, pokazywanie jej
jako „narzędzia” do zmiany swojej sytuacji, odkrywanie własnych możliwości, rozmowy na
temat indywidualnych potrzeb i wyboru zawodu, zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, aby
zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Drugi kierunek to działania nastawione na
teraźniejszość – współpraca z pracodawcami, aby zapewnić wychowankom pierwszą pracę,
pomoc w działaniach praktycznych – rejestracja w Urzędzie Pracy, szukanie ofert pracy w
prasie i internecie.
W działaniach opiekunów rodzinnych form opieki zastępczej można zauważyć
orientację „ku przyszłości”. Sposoby wpływania na wychowanków są podobne do tych, które
wskazywali wychowawcy placówek. Starają się oni zmieniać sposób myślenia swoich
podopiecznych o rzeczywistości. Jako przykład jedna z wypowiedzi: (…) podstawowym
problemem jest przygotowanie do myślenia, że trzeba samodzielnie pracować na utrzymanie,
przełamanie stereotypów, wychowankowie postrzegają świat „tu i teraz”, w sposób magiczny,
nie funkcjonują w realnej rzeczywistości, może pojedyncze osoby myślą inaczej.
Opiekunowie podejmują również próby kształtowania pozytywnych postaw wobec
pracy oraz rozwijania pożądanych cech osobowości np. wiarygodności, odpowiedzialności,
dążenia do postawionego celu. Przygotowują wychowanków do samodzielnego wykonywania
codziennych obowiązków, zachęcają do korzystania z ofert podnoszenia kwalifikacji,
wspomagają naukę, a także podejmują rozmowy o przyszłości i starają się wywierać wpływ
poprzez własny przykład. Wychowankowie rodzinnych form opieki posiadali wyższe
aspiracje edukacyjne i to niewątpliwie ułatwia też kwestię przygotowania do rynku pracy.
Sieć 8 prezentuje te działania, które są podejmowane przez wychowawców obu form opieki
oraz te, które różnią proces przygotowywania podopiecznych do rynku pracy.
Działania wychowawców obu form opieki w zakresie przygotowania wychowanków
do rynku pracy mogłyby być wspierane poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy.
Warto byłoby rozszerzyć dotychczasowe działania o informację na temat usług i instytucji
rynku pracy, jak np. usługi poradnictwa i doradztwa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy, które mogłyby być przydatne w przyszłości, w przypadku konieczności zmiany miejsca
pracy i poszukiwania nowego. Rolą publicznych służb zatrudnienia jest dostarczanie takich
usług osobom poszukującym pracy i warto byłoby zapoznać wychowanków z miejscami
gdzie takie usługi są oferowane.
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Sieć 8. Działania wychowawców w procesie przygotowania wychowanków do rynku pracy
rozwój
zainteresowań,
zdolności

indywidualny plan pracy z
wychowankiem
współpraca z Cechem
Rzemiosł Różnych

próba zmiany sposobu
myślenia o rzeczywistości

pomoc w poszukiwaniu
pracy

modelowanie
poprzez przykład,
wspólna praca

kształtowanie
świadomości wagi
edukacji

placówek

Działania
wychowawców

rozmowy na
temat potrzeb,
preferencji
zawodowych

rodzinnych form opieki

nauka codziennych
czynności

porady pedagoga
i psychologa
kształtowanie
pożądanych cech
osobowości

umieszczenie w grupie
usamodzielnienia

Źródło: badania własne

2.6 Formy spędzania czasu wolnego przez wychowanków
Aktywność podejmowana w czasie wolnym służy wypoczynkowi i odczuwaniu
przyjemności. Jest to czas, kiedy konieczność wypełniania obowiązkowych zajęć ustępuje
miejsca dobrowolnie podejmowanym czynnościom. W tym kontekście ważne jest takie
zorganizowanie czasu wolnego aby podejmowane aktywności sprzyjały osobistemu
rozwojowi w wielu sferach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej. W przypadku badanych
wychowanków konstruktywne spędzanie czasu wolnego ma szczególną wartość, ponieważ
nabywanie nowych umiejętności, czy rozwijanie zainteresowań może służyć wzmacnianiu
poczucia własnej wartości.
Preferowane przez młodzież wychowującą się w placówkach sposoby spędzania czasu
wolnego to: korzystanie z komputera, oglądanie telewizji oraz spotkania ze znajomymi.
Niewiele osób wskazało czytanie książek, mało urozmaicone są formy artystyczne

i
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sportowe. One właśnie są szczególnie cenne, ponieważ stymulują aktywność, pozwalają
nabywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje z innymi ludźmi o podobnych
zainteresowaniach
i przezsąto szczególnie
mogą mieć wpływ
samoocenę.
sportowe. One właśnie
cenne,naponieważ
stymulują aktywność, pozwalają
nabywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje z innymi ludźmi o podobnych
Sieć 9.
9. Formy
Formy spędzania
spędzania czasu
wolnego
wychowanków placówek
Sieć
wolnego
placówek
zainteresowaniach
i przezczasu
to mogą
mieć wychowanków
wpływ na samoocenę.
Formyczasu
spędzania
czasu
wolnego
Sieć 9. Formy spędzania
wolnego
wychowanków
placówek
wychowanków placówek

Sportowe

gra w piłkę
jazda rowerem
boks
spacery

Inne

Artystyczne

taniec
rysowanie

spotkania ze znajomymi
spotkania z rodziną
wyjścia poza placówkę
wyjścia do dyskoteki
spędzanie czasu z córką
przebywanie w świetlicy
przebywanie w pokoju
i nudzenie się
spanie
korzystanie z komputera
oglądanie telewizji
czytanie książek
słuchanie muzyki
rozmyślanie w ciszy

Źródło: badania własne

Wychowankowie rodzinnych form opieki wskazują podobne formy aktywności:

Źródło:Źródło:
badaniabadania
własne własne

korzystanie z komputera, oglądanie telewizji, czasami wyjścia do kina lub na lodowisko. Czas
wolny Wychowankowie
poświęcają również
na spotkania
znajomymi,
z rodziną,
a jedna
z wychowanek
rodzinnych
formze opieki
wskazują
podobne
formy
aktywności:

odpowiedziała,
że spotykaoglądanie
się ze swoim
chłopakiem.
korzystanie
z komputera,
telewizji,
czasami wyjścia do kina lub na lodowisko. Czas
aktywności
czasie
wolnym
wielu aczynników:
np. zasoby
wolny Formy
poświęcają
równieżw na
spotkania
ze uzależnione
znajomymi, są
z od
rodziną,
jedna z wychowanek
materialne, możliwości
osobiste zainteresowania oraz przyzwyczajenia
odpowiedziała,
że spotyka organizacyjne,
się ze swoim chłopakiem.
wyniesione
domu rodzinnego.
spędzania czasu
wolnego
preferowane
przez
Formyz aktywności
w czasie Sposoby
wolnym uzależnione
są od wielu
czynników:
np. zasoby
młodzież przebywającą
placówkach oraz
rodzinnych
formach opieki
w opinii
materialne,
możliwości worganizacyjne,
osobiste
zainteresowania
orazzastępczej
przyzwyczajenia
wychowawców
prezentuje
matryca 6.
wyniesione
z domu
rodzinnego.
Sposoby spędzania czasu wolnego preferowane przez

W przebywającą
wypowiedziachw wychowawców
są ich
starania,
abyzastępczej
formy spędzania
młodzież
placówkach orazwidoczne
rodzinnych
formach
opieki
w opinii
czasu wolnego prezentuje
były bardziej
urozmaicone.
Zapewne wychowankowie opowiadali o swoim
wychowawców
matryca
6.

czasie W
wolnym
pamiętając wychowawców
formy dominujące
w ich aktywności
lub preferowane,
może
wypowiedziach
widoczne
są ich starania,
aby formy być
spędzania
nie odtwarzali
pamięci,
tych urozmaicone.
które odbywają
się od czasu
do czasu. Według
wychowawców
czasu
wolnegozbyły
bardziej
Zapewne
wychowankowie
opowiadali
o swoim
czasie wolnym pamiętając formy dominujące w ich aktywności lub preferowane, być może
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nie odtwarzali z pamięci, tych które odbywają się od czasu do czasu. Według wychowawców
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ulubionymi sposobami spędzania czasu wolnego młodzieży są: oglądanie telewizji,
korzystanie z komputera, w przypadku chłopców gra w piłkę nożną, poza tym te sposoby
zależą od zainteresowań oraz możliwości finansowych placówek i rodzin. Oto wypowiedź
jednego z wychowawców placówki, według którego, podopieczni spędzają czas wolny (…)
różnie, w zależności od zainteresowań. Aktualnie chłopcy dużo spędzają czasu grając w piłkę
nożną, bo są fanami więc mnóstwo musimy wydawać pieniędzy, których nie mamy na halówki,
bo czasem po jednym meczu są do wymiany. Poza tym tak jak teraz wszyscy, jest komputer z
internetem, z tym, że też mają ograniczony dostęp, bo nie ma takiej możliwości. Mamy co jakiś
czas organizowane imprezy jak na przykład urodziny i oni czekają na to, wtedy się więcej
gotuje, pieczemy ciasta, można zaszaleć, więcej forsy się wyda, ale oni czują się przyjemnie,
jest to jakieś święto, oni czują się dowartościowani, to jest ich dzień, zaprasza się dużo osób i
oni się cieszą, bo to są takie relacje nieformalne.
Matryca 6. Formy spędzania czasu wolnego wychowanków w opinii wychowawców
Rodzaje aktywności wychowanków
wychowawcy placówek
wielofunkcyjnych

sportowa: jazda na łyżwach, pływanie, gra w piłkę nożną, jazda na rowerze, jazda na
deskorolce, bieganie, karate

artystyczna: udział w projekcie Muzeum (nauka fotografowania, malarstwa, wyjazdy do
Supraśla, wykonywanie rzeźby w Muzeum Alfonsa Karnego, wyjścia na wystawy); zajęcia
tańca, malowanie, lepienie z plasteliny, przygotowywanie przedstawienia, koncertu kolęd,
udział w konkursie recytatorskim

opiekunowie
rodzinnych form opieki
zastępczej

inna: spotkania z rodzinami, ze znajomymi, świętowanie urodzin, wyjścia do Kościoła, do
Cerkwi, spotkania integracyjne z dziećmi z innych placówek: turnieje warcabowe, szachowe,
piłki nożnej; zajęcia z wolontariuszami, korzystanie z komputera, oglądanie telewizji,
słuchanie muzyki, gry planszowe (np. warcaby), wyjścia do kina
sportowa: strzelectwo, karate, gra w piłkę nożną, jazda na łyżwach, na rolkach, na rowerze,
pływanie, spacery
artystyczna: taniec, balet, gra na instrumencie muzycznym, modelarstwo
inna: spotkania z rówieśnikami, wyjazdy do rodzin, zabawy w domu, na podwórku,
opiekowanie się domowym zwierzątkiem,
zbiórki harcerstwa, korzystanie z komputera, oglądanie telewizji, wyjścia do kina, wyjazdy
na działkę, łowienie ryb

Źródło: badania własne
Niektórzy wychowawcy placówek zwracają uwagę na problem środków finansowych,
są one niewystarczające aby urozmaicić wychowankom czas wolny. Kino rzadko, bo nie ma
funduszy. Swoimi środkami próbujemy, coś tam odłożymy, grupowe pozbieramy, patrzymy
39
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jakieś tam promocje. Ale pieniędzy na takie rzeczy nie ma. Choć zdarzają się miesiące lepsze i
gorsze. Inni podejmują współpracę z instytucjami ze środowiska lokalnego, dzięki temu
wychowankowie mogą korzystać z projektów, w ramach których mogą rozwijać swoje
umiejętności oraz urozmaicić czas wolny.
W wypowiedziach wychowawców ujawnił się też problem zachęcenia wychowanków
do pożytecznego spędzenia czasu wolego. Nie zawsze ich propozycje spotykają się z
zainteresowaniem wychowanków. Z tego co widzę, komputer cieszy się dużym powodzeniem,
telewizor. Lubią grać w piłkę (…). Także proponuje się im różne rzeczy, ale oni też nie chcą;
(…) głównym jego zainteresowaniem jest telewizor czy komputer. Staraliśmy się go namówić,
a to na basen, a to do kina, ale nie jest chętny żeby z tego typu zajęć korzystać.
Ten sam problem ujawniali niektórzy opiekunowie rodzinnych form opieki. Według
nich podopieczni (…) najchętniej oglądają TV, komputer, gdy proponuję, żeby posłuchały
radia, to nie chcą, bo jest to za mało atrakcyjne, a książki – to już tragedia, mamy całą
bibliotekę książek dziecięcych, ale nie interesuje ich to.
W innych wypowiedziach opiekunowie rodzinni podkreślali swoją troskę i
zaangażowanie, aby dzieci mogły ciekawie i pożytecznie spędzać czas wolny. (…) Jesteśmy
taką rodziną, która nie siedzi z założonymi rękami w domu, mój mąż wyszukuje w Internecie
różnych atrakcji w mieście, raz w miesiącu chodzimy do Fikolandu, do kina, na lodowisko;
Każde z nich ma jakieś koło zainteresowania. (…) Swego czasu jedna tańczyła, teraz chodzi
na pianino, też ma dużo lekcji. Młodsze dzieci to sportowo bardziej, szukaliśmy różnych
rzeczy, to karate, to strzelectwo, a teraz zostały sks-y w szkole i piłka nożna. Każdy z nich coś
ma. (…) Jest dowolność, każdy musi sobie znaleźć jakieś zainteresowanie. Mogą zmieniać,
tylko nie w trakcie. Jak już coś zrobią, to niech będą konsekwentni. Nowy rok szkolny jest
możliwością; J. chodzi do szkoły muzycznej ponieważ podczas badań przeprowadzanych
jeszcze w przedszkolu przez pracowników szkoły muzycznej okazało się, że naprawdę ma
bardzo dobry słuch, więc spróbowaliśmy go zapisać na takie zajęcia do prywatnej szkoły
muzycznej.
2.7 Zainteresowania badanych wychowanków
Badani wychowankowie wskazują w swoich wypowiedziach na bardzo szeroki zakres
zainteresowań (Matryca 7). Wśród deklaracji wychowanków czołowe miejsca zajmują
zainteresowania sportowe zarówno indywidualne, jak i zespołowe (wielu chłopców kładzie
szczególny nacisk na piłkę nożną) oraz różnego rodzaju działalność artystyczna (taniec,
pianino, fotografia, śpiew). Badani deklarują także naukę języków obcych. Jednocześnie
40
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część badanych ujawnia posiadanie wielu, często zróżnicowanych zainteresowań: Tańczę,
lubię taniec współczesny, jazz, towarzyski. W gimnazjum dużo jeździłem na łyżwach,
uprawiałem Short Track, na judo chodziłem, ale nie dałem rady wszystkiego naraz. Lubię też
gotować (wychowanek placówki).
Z przeprowadzonych badań wynika, że większość wychowanków poprzez
zainteresowania rozumie preferowane przez siebie formy spędzania czasu wolnego. Tym też
można tłumaczyć fakt, że w wielu wypowiedziach pojawiają się typowe dla nastolatków
działalności w czasie wolnym – korzystanie z komputera i Internetu, słuchanie muzyki,
czytanie książek, opieka nad zwierzętami, gotowanie czy spotkania ze znajomymi.
Potwierdzeniem mogą być wypowiedzi wychowanków: Słucham muzyki, a poza tym to nic
takiego. No jeszcze lubię ciekawe książki czytać. O problemach młodzieży, kryminały
(wychowanka placówki) oraz Lubię grać na komputerze i oglądać telewizor (wychowanek
placówki). Dwie wychowanki placówek wielofunkcyjnych nie deklarują żadnych
zainteresowań.
Niewiele, bo jedynie 27% wszystkich wychowanków rozwija swoje zainteresowania
w sposób zorganizowany, korzystając z różnego rodzaju zajęć dodatkowych, takich jak: kluby
sportowe, taneczne, lektoraty, praktyki czy zajęcia w szkole. Pozostali badani deklarują
rozwój zainteresowań we własnym zakresie, na co dzień. Najczęściej przybiera to formę
sprawiania sobie małych przyjemności spędzając np. wieczór na słuchaniu muzyki, bądź
czytaniu. Badana młodzież bardzo chętnie poświęca swój czas na korzystanie z urządzeń
multimedialnych: oglądanie telewizji, grę na komputerze czy też korzystanie z Internetu.
Wielu wychowanków deklarujących rozwój swoich zainteresowań w ramach zajęć
dodatkowych stwierdza, że aktualnie nie uczęszczają już oni na zajęcia dodatkowe.
Rezygnację tłumaczą brakiem czasu wolnego, koniecznością nauki czy też zmianą sytuacji
życiowej.
Na podstawie uzyskanych wyników badań można zauważyć, że jedynie 20%
badanych wychowanków placówek wielofunkcyjnych uczęszcza na zajęcia dodatkowe lub też
inne formy rozwijania zainteresowań. Natomiast w przypadku podopiecznych rodzinnych
form opieki zastępczej jest to 50% badanych. Zaobserwowana zależność może wynikać z
faktu, że wychowankowie rodzinnych form opieki zastępczej mają stworzone lepsze warunki
do rozwoju swoich zainteresowań lub też są skuteczniej motywowani do własnego rozwoju.
Znaczący może być również wpływ grupy rówieśniczej.
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Matryca 7. Zainteresowania badanych wychowanków

wychowankowie rodzinnych form opieki
zastępczej

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

Zainteresowania
wychowankowie nie deklarują żadnych
zainteresowań (2K)
sportowe:
ping-pong (1K)
biegi (1K)
piłka nożna (9M)
siatkówka (1K, 1M)
jazda na łyżwach (1M)
Short Track (1M)
sporty walki (2K, 1M)
basen (1M)
akrobatyka amatorska (1M)
artystyczne:
taniec (3K, 1M)
fotografia (1M)
śpiew (1K)
nauka języka francuskiego (1K)
multimedialne:
granie na komputerze (1K, 5M)
surfowanie po Internecie (2K)
oglądanie telewizji, filmów (2K, 2M)
inne:
czytanie książek (4K)
słuchanie muzyki (6K)
podróże (1K)
gotowanie (2K, 1M)
zainteresowania kosmetyczne (2K)
opieka nad zwierzętami (2K)
mechanika (1M)
sportowe:
piłka ręczna (1M)
chód sportowy (1M)
rugby (1M)
narciarstwo wodne (1M)
pływanie (2M)
rower (1M)
rolki (1M)
artystyczne:
taniec (2K)
pianino (1K)
nauka języków:
język francuski (1K)
język hiszpański (1K)
inne:
gotowanie (1K)
opiekowanie się dziećmi (1K)
czytanie książek (1K)
mechanika (1M)

Rozwijanie
zainteresowań

Nagrody,
wyróżnienia

brak nagród,
wyróżnień (5K, 3M)

rekreacyjnie, we
własnym zakresie
(15K, 10M)
w szkole lub klubie
sportowym (1K, 2M)
zespół taneczny (1M)
lektoraty (1K)
praktyki w zakładzie
kosmetycznym (1K)

medale, puchary w
dyscyplinach
sportowych (5K,
5M)
związane z nauką
(frekwencja,
czerwony pasek,
stypendium) (3K)
konkursy artystyczne
(plastyczne,
literackie, taneczne,
fotograficzne) (5K,
4M)
za ukończenie
kursów, szkoleń
(1M)

rekreacyjnie, we
własnym zakresie
(2K, 2M)
nauka w klasie
dwujęzycznej
(polsko-hiszpańskiej)
(1K)
lekcje gry na pianinie
(1K)
SKS-y w szkole lub
w klubie sportowym
(2M)

konkursy plastyczne
(2K)
za ukończenie
kursów, szkoleń (2K,
1M)
medale, puchary w
dyscyplinach
sportowych (3M)

Źródło: badania własne
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Wielu spośród badanych wychowawców placówek wielofunkcyjnych zwraca uwagę
na szeroki wachlarz propozycji zajęć rozwijających zainteresowania skierowanych do
wychowanków. Szkoły czy np. organizacje pozarządowe oferują swoją pomoc w zakresie
organizowania młodzieży czasu wolnego. Niejednokrotnie różnego rodzaju zajęcia
prowadzone są bezpłatnie dla wychowanków placówek, co ma na pewno niebagatelne
znaczenie. Jednak, jak wynika z wypowiedzi badanych wychowawców, młodzież nie chce
uczęszczać na zajęcia dodatkowe lub też bardzo szybko z nich rezygnuje (Matryca 8). Dużym
zainteresowaniem wśród chłopców cieszy się piłka nożna, aczkolwiek i tu wychowawcy
zgłaszają częstą i szybką (już po 2-3 treningach) rezygnację z zajęć. Potwierdzeniem mogą
być słowa jednej z wychowawczyń: Często jest tak, że osoby prowadzące zajęcia wychodzą
nam naprzeciw i my często nie musimy płacić za to. Jest wiele propozycji, ale dzieci mają
słomiany zapał i rezygnują. Nie są wytrwałe w dążeniu do celu. Niestety wielu
wychowawców pesymistycznie odnosi się do uczestnictwa wychowanków w zajęciach
dodatkowych: Jeśli w szkole są jakieś zajęcia organizowane, to bardzo niechętnie. Poza
placówką to jedynie jeśli jest nakaz na jakąś terapię. Tak z własnej woli raczej nie
(wychowawczyni placówki).
Wychowawcy potwierdzają, że wpływ na rezygnację z zajęć dodatkowych ma
środowisko, w którym znajdują się wychowankowie. Jeżeli nie zaakceptuje ono
zainteresowań danej jednostki oraz tego, że ma w związku z zajęciami mniej czasu, to szybko
jest w stanie zniechęcić go do uczęszczania na takie zajęcia.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że tylko poszczególni wychowankowie placówek
wielofunkcyjnych

regularnie

uczęszczają

na

zajęcia

dodatkowe.

Wśród

wskazań

wychowawców znalazły się: szkoła muzyczna, kluby sportowe, basen, kluby taneczne, nauka
języków, warsztaty w Galerii Slendzińskich, a także kursy prawa jazdy. Wychowawcy starają
się podtrzymywać zainteresowania i zapał wychowanków, organizują czas tak, aby
wychowankowie bez problemu mogli na te zajęcia uczęszczać.
Wychowawcy wychodzą naprzeciw ewentualnym potrzebom młodzieży i organizują
wiele zajęć rozwijających zainteresowania na terenie swoich placówek, bądź poza nimi, np.
wycieczki rowerowe, udział w kiermaszach, festynach. Prowadzone są różnego rodzaju
zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne czy sportowe. Mimo, że część wychowanków
niechętnie odnosi się do tej formy spędzania czasu wolnego, wychowawcy zgodnie przyznają,
że przynajmniej w taki sposób próbują zachęcić wychowanków do rozwijania swoich
zainteresowań.
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Matryca 8. Uczestnictwo wychowanków w zajęciach dodatkowych w opinii
wychowawców
Uczestnictwo w
Rodzaj zajęć
zajęciach dodatkowych
nie uczęszczają (wiele
wskazań):
--szybko rezygnują,
nie chcą chodzić
terapeutyczne
kursy na prawo jazdy
informatyczne
sportowe:
piłka nożna (kluby sportowe, szkoła)
basen
nauka języków:
język włoski
język angielski
uczęszczają
organizowane w placówce:
poszczególni
wychowankowie
edukacyjne
sportowe
taneczne
muzyczne
plastyczne
artystyczne:
warsztaty fotografii w Galerii Slendzińskich
taniec
szkoła muzyczna
nie uczęszczają:
szybko rezygnują
--nie chcą chodzić
sportowe:
piłka nożna (kluby sportowe)
strzelectwo
basen
piłka ręczna
chodziarstwo
rugby
szkoła jazdy konnej
nauka języków:
wychowankowie
j. angielski
uczęszczają (13)
j. rosyjski
artystyczne:
chór
taniec
szkoła muzyczna
zajęcia muzyczne
koło modelarskie
koło plastyczne
origami
rzeźba
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Uczęszczają
poszczególni
wychowankowie (3)
Źródło: badania własne

edukacyjne:
program „Mądry 5-latek” (nauka przez zabawę)
zajęcia wyrównawcze
kurs szybkiego czytania
harcerstwo
sportowe:
piłka nożna
basen
siłownia
artystyczne:
pianino
harcerstwo

Dalsza analiza materiału empirycznego umożliwiła wskazanie najważniejszych
aspektów zainteresowań przejawianych przez młodzież. Ukazuje je poniższa matryca:

rodzinne formy
opieki zastępczej

placówki
wielofunkcyjne

Matryca 9. Główne wymiary zainteresowań badanych wychowanków
Rozwijanie
Zdobyte nagrody,
Zainteresowania
zainteresowań
wyróżnienia
posiadanie zainteresowań formy zorganizowane
w większości
(placówka, szkoła, kursy,
często otrzymywane za
przypadków (sportowe,
kluby, praktyki) – nieliczne
osiągnięcia sportowe,
artystyczne, językowe,
wskazania;
artystyczne, edukacyjne;
multimedialne i inne);
rekreacyjnie, we własnym
część wychowanków nie
niektórzy
zakresie;
posiada żadnych nagród,
wychowankowie nie
bardzo częsta niechęć do
wyróżnień
mają żadnych
zajęć dodatkowych, szybka
zainteresowań
rezygnacja
formy zorganizowane (szkoła,
posiadanie zainteresowań kursy, kluby, harcerstwo);
otrzymywane bardzo
we wszystkich
rekreacyjnie, we własnym
często za osiągnięcia
przypadkach (sportowe,
zakresie;
sportowe, plastyczne,
artystyczne, językowe,
czasem niechęć do zajęć
edukacyjne
harcerstwo i inne)
dodatkowych, szybka
rezygnacja
Źródło: badania własne
Nie sposób pominąć różnicy pomiędzy deklaracjami wychowawców placówek
wielofunkcyjnych,

a opiekunami rodzinnych form opieki zastępczej. Ci drudzy

zdecydowanie częściej podają przykłady zajęć rozwijających zainteresowania, na które
uczęszczają ich podopieczni. Są to między innymi różnego rodzaju zajęcia sportowe, nauka
języków obcych, zajęcia artystyczne: chór, taniec, szkoła muzyczna, koła plastyczne,
rzeźbiarskie czy modelarskie. Wśród deklarowanych zajęć znajdują się również te o
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charakterze edukacyjnym, rozwijającym postrzeganie, percepcję podopiecznych, ich
formy zorganizowane
rekreacyjnie,
zdolności umysłowe.
Dużym zainteresowaniem
podopieczni darzą harcerstwo.
Opiekunowie
bardzo częsta
niechęć
we własnym
do zajęćzdodatkowych
natomiastzakre
dostrzegają wiele pozytywnych aspektów wynikających
uczęszczania
placówka, szkoła, kluby,
wychowanków na zbiórki.
kursy, praktyki
Źródło: badania własne
Redukcja uzyskanych w badaniach danych umożliwiła ich uogólnienie i stworzenie
reprezentacji zainteresowań młodzieży oraz sposobów ich rozwijania. Reprezentacje te,
Sieć 11. Zainteresowania badanych wychowanków rodzinnych form zastępczych
ukazują poniższe sieci (każda dla innej formy zastępczej).
edukacyjne
artystyczne
Sieć 10. Zainteresowania badanych wychowanków placówek
sportowe

artystyczne

sportowe

językowe
formy

językowe

multimedialne

inne
inne

formy
Zainteresowania wychowanków rodzinnych form zastępczych
Zainteresowania wychowanków placówek
rozwijanie zainteresowań
rozwijanie zainteresowań

rekreacyjnie,
rekreacyjnie,
we własnym
we własnym
zakresie
zakre
Źródło: badania własne
Źródło: badania własne

formyzorganizowane
zorganizowane
formy
placówka,
szkoła,
kluby,
szkoła, kluby,
kursy
kursy, praktyki

czasem niechęć
bardzo częsta niechęć
do zajęć dodatkowych 46
do zajęć dodatkowych

Sieć 11. Zainteresowania badanych wychowanków rodzinnych form zastępczych
artystyczne

edukacyjne

językowe

sportowe

inne
formy
Zainteresowania wychowanków rodzinnych form zastępczych
rozwijanie zainteresowań

rekreacyjnie,
we własnym zakresie
Źródło: badania własne

formy zorganizowane

czasem niechęć
do zajęć dodatkowych 46

szkoła, kluby, kursy
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Niektórzy spośród badanych opiekunów aktywnie uczestniczą w organizowaniu
swoim podopiecznym zajęć dodatkowych starając się na przykład o dofinansowanie:
Napisaliśmy też projekt o dofinansowanie dla najstarszego na szybkie czytanie i koncentrację
(…) Nie byłoby nas stać na to, na rok to jest 1200zł, nie ma szans. Ale udało się. Także, co
możemy to korzystamy, co usłyszymy to idziemy. Można dostrzec tu troskę opiekunów nie
tylko o zapewnienie młodzieży rozrywki, ale również o poszerzanie horyzontów, dbałość o
przyszłość edukacyjną swoich podopiecznych.
W przypadku rodzinnych form opieki zastępczej niektórzy opiekunowie także
zaznaczają niechęć swoich podopiecznych do uczęszczania na zajęcia dodatkowe. Wynika to
ich zdaniem z braku czasu wolnego wychowanka, braku wytrwałości, problemów
emocjonalnych, albo po prostu niewielkich ambicji w tym zakresie. Tak opisuje ten fakt jedna
z opiekunek: Dziewczynka ma taki słomiany zapał trochę, próbuje wszystkiego, szuka.
Wcześniej coś z plastyką, ale coś tam jej nie wyszło, harcerstwo, systematycznie chodzi tylko
na rosyjski język (trochę z naszym popychaniem). Zjawisko to występuje w rodzinnych
formach opieki zastępczej na zdecydowanie mniejszą skalę niż w przypadku placówek.
Część badanej młodzieży ma poczucie sukcesu na wielu różnych polach. Mają oni
potrzebę bycia docenionymi i w związku z tym chętnie dzielą się swoimi osiągnięciami,
nawet tymi najskromniejszymi. Największą ilość wśród wymienionych wyróżnień stanowią
(analogicznie do zainteresowań) nagrody i dyplomy za osiągnięcia sportowe oraz artystyczne
(Sieć 12).
Sieć 12. Nagrody i wyróżnienia otrzymywane przez badanych
osiągnięcia
sportowe

wychowankowie
placówek

brak nagród,
wyróżnień

wychowankowie
rodzinnych form
zastępczych

nauka,
frekwencja

osiągnięcia
artystyczne

Źródło: badania własne
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Niektórzy badani wskazują na znaczące osiągnięcia, jak na przykład jeden z
wychowanków placówki wielofunkcyjnej: W tańcu dużo osiągnąłem. Mam puchar, ale w
szkole go zostawiłem, żeby reprezentować. Dwa puchary za taniec towarzyski z koleżanką
zdobyliśmy, w Warszawie jeden i w Łomży. Dużymi osiągnięciami mogą poszczycić się
również dziewczęta: Za taniec dostałam. W Fair Play-u jak tańczyłam to zajmowaliśmy I, II
miejsce. A tak w aikido teraz aktualnie mam 4Q. W boksie dostałam III miejsce w wadze od
40 do 60 kg.
Wychowankowie są szczególnie dumni z dyplomów i nagród przyznanych im za
osiągnięcia edukacyjne (np. stypendium) oraz za wzorową frekwencję. Miałam kilka
dyplomów, np. w szkole za to, że uczęszczałam cały czas do szkoły, nie uciekałam w ogóle, i
za naukę, bo miałam czerwony pasek w gimnazjum.
Analiza wyników badań wskazuje, że część wychowanków nie rozumie znaczenia
pojęcia zainteresowania, myląc je ze sposobami spędzania czasu wolnego. Niewielu
wychowanków ma zainteresowania, które rozwija. Nie znajdują oni dla siebie ciekawych
propozycji zajęć dodatkowych pomimo, iż wychowawcy deklarują szeroką ofertę takich form.
Wypowiedzi wychowanków o braku czasu wolnego nie są w naszej ocenie przekonujące,
gdyż ci sami wychowankowie poświęcają dużo czasu na zajęcia mało konstruktywne, jakimi
są oglądanie telewizji, granie na komputerze czy korzystanie z Internetu. Nasuwa się więc
wniosek, że przyczyną takiego stanu rzeczy może brak u badanych chęci do samorozwoju,
pozytywnej motywacji do podejmowania działań, do pracy nad sobą. Źródłem może też być
mała wiara we własne możliwości. Jednocześnie wychowankowie lubią dzielić się swoimi
osiągnięciami, warto byłoby je więc nagłaśniać, nagradzać, doceniać nawet najmniejsze
postępy, włożony wysiłek, tak aby wychowankowie mieli poczucie sukcesu. Chętniej będą
wtedy kontynuować podjęte działania. Demotywująco wpływa natomiast na jednostkę grupa
rówieśnicza w placówce – zniechęca do chodzenia na zajęcia dodatkowe, narzuca tożsamy dla
wszystkich sposób spędzania czasu wolnego.
2.8 Sposób postrzegania przez wychowanków innych ludzi w swoim otoczeniu
Jakość więzi, które człowiek nawiązuje z ludźmi w swoim otoczeniu zależy między
innymi od jego empatii, wrażliwości na potrzeby innych, znaczenia jakie przypisuje
najważniejszym aspektom życia emocjonalnego. To między innymi te czynniki decydują o
relacjach międzyludzkich, o tym czy jednostka będzie czuła się bezpiecznie, pewnie, czy
będzie akceptowana w społeczeństwie. Sposób, w jaki patrzymy na otaczających nas ludzi ma
niebagatelny wpływ na to jak postrzegamy samych siebie w kontekście nawiązywanych przez
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nas relacji. Analizując wyniki badań starałyśmy się przyjrzeć bliżej relacjom, jakie nawiązują
nasi badani, temu w jaki sposób postrzegają oni drugiego człowieka.
Ważnym aspektem funkcjonowania człowieka w społeczeństwie jest wzajemna pomoc
i wsparcie. Większość badanych wychowanków obu form deklaruje chęć niesienia pomocy
(77% wychowanków placówek i 83% wychowanków rodzinnych form zastępczych). Wyniki
przedstawia matryca 10. Argumentują to w różnych sposób: Pomoc jest najważniejsza, bo
widzę jak niektórzy ludzie cierpią. Wiem, że czasem tego nie da rady nikt inny zrobić, więc
pomagam (wychowanek placówki), Satysfakcjonuje mnie, jak komuś pomogę (wychowanka
rodzinnych form zastępczych), Na pewno, bym tam komuś pomógł, bo i wiele osób dla mnie
pomogło (wychowanek placówki).
Wśród wychowanków placówek najczęściej wskazywanymi adresatami są osoby
najbliższe, czyli rodzina i przyjaciele, a także dzieci, zwłaszcza małe, przebywające w
Domach Dziecka. Badani wskazywali także na szeroko rozumiane osoby potrzebujące, które
mają problemy w radzeniu sobie w życiu, np. osoby chore, czy niepełnosprawne. Pojedynczy
badani deklarują pomoc wychowawcom w placówce, czy też finansowe wsparcie Domu
Dziecka: Jeśli kiedyś będę dużo zarabiał to też będę na dom dziecka wpłacał pieniądze
(wychowanek placówki). Jeden z mężczyzn wskazuje na pomoc zwierzętom. Część
wychowanków (19%) nie potrafi sprecyzować adresatów pomocy, deklaruje więc udzielenie
wsparcia każdemu, kto by go potrzebował.
Pośród wychowanków placówek pojawiły się także osoby, które nie są przekonane do
niesienia pomocy innym. Uwzględniają w swojej decyzji na przykład kryterium przymusu:
Jakbym musiał, to bym pomagał. czy też dyspozycyjności: Gdybym miał wolny czas to
mógłbym, ale jeżeli nie to nie. Jednocześnie dwie wychowanki, pomimo zadeklarowanego
wahania wymieniły jako ewentualne podmioty pomocy osoby potrzebujące oraz dzieci z
Domów Dziecka. Sądzimy jednak, że deklaracje te wynikają raczej z chęci wpasowania się w
społecznie przyjęte konwenanse, że należy pomagać innym, niż z rzeczywistej ewentualnej
gotowości do niesienia pomocy. Badani nie chcą być po prostu źle odebrani. Część
wychowanków placówek (16%) ujawnia, że nie chce pomagać nikomu.
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Matryca 10. Gotowość wychowanków do niesienia pomocy
Chęć pomagania innym
Adresaci pomocy
rodzina (4K)
przyjaciele (2K)
dzieci (5K, 1M)
osoby chore, niepełnosprawne (2K)
wychowawcy – pomoc w pracy (1K)
wychowankowie deklarują
finansowe wsparcie dla domu dziecka (1M)
chęć pomocy (16K, 8M)
osoby, które sobie nie radzą (2K, 1M)
wszyscy (4K, 1M)
zwierzęta (1M)
wychowanek nie wskazuje na adresata pomocy
(3K, 3M)
wychowankowie nie są pewni
osoby, które sobie nie radzą (1K)
czy chcieliby pomagać
małe dzieci z domów dziecka (1K)
(2K, 5M)
nikomu (5M)
dzieci z Domu Dziecka (2K, 1M)
ludzie niepełnosprawni (1K)
wychowankowie deklarują
osoby bezdomne (1K)
chęć pomocy (3K, 2M)
osoby, które sobie nie radzą w życiu (1M)
osoby biedne, starsze (1M)
wychowankowie nie są pewni
czy chcieliby pomagać (1M)

młodzi ludzie (1M)
zwierzęta (1M)

Źródło: badania własne
Warto zauważyć, że wśród podopiecznych rodzinnych form zastępczych nie było
osób, które jasno deklarowałyby niechęć do pomagania komukolwiek. Jeden z wychowanków
nie potrafi ustosunkować się do kwestii pomagania innym, lecz stwierdza, że gdyby miało to
nastąpić, to zwróciłby uwagę na młodych ludzi, albo też na pomoc zwierzętom.
Zdecydowana większość podopiecznych rodzinnych form zastępczych jest gotowa do
niesienia pomocy. Wskazują oni jako adresatów dzieci z Domów Dziecka oraz szeroko pojęte
osoby potrzebujące, nie radzące sobie w życiu, np. niepełnosprawne, starsze, biedne,
bezdomne.
Analiza materiału badawczego pozwoliła na wskazanie różnic w podejściu do kwestii
pomocy pomiędzy kobietami i mężczyznami. Ci drudzy zdecydowanie rzadziej deklarują
chęć pomocy, niektórzy jawnie stwierdzają swój negatywny stosunek do niej. Rozbieżności
pojawiły się również we wskazywanych adresatach pomocy. Kobiety częściej wymieniają
osoby bliskie, dzieci i ludzi potrzebujących: Mi się podobają tatuaże, ale słyszałam, że nie
można mieć jak się chce szpik oddać. Mogłabym uratować komuś życie (placówka),
mężczyźni zaś deklarują bardziej praktyczne podejście do tematu i oferują wsparcie
finansowe: Najczęściej pomaga się materialnie, no bo co pomóc komuś rozmową to nic
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nikomu nie daje, do pomyślenia jedynie, jeżeli przychodzą tutaj do domu dziecka ludzie i
rozmawiają tylko z nami to takie rozmowy my przechodzimy codziennie z wychowawcą, a
jeżeli kupuje ubrania lub daje stawkę odzieżową to pomaga w jakimś sensie (placówka) lub
też wskazują ogólnie na osoby potrzebujące bez precyzowania adresata. Podopieczni
rodzinnych form zastępczych nie wykazują w swoich wypowiedziach różnic.

wychowankowie
placówek
wielofunkcyjnych

większość wychowanków
deklaruje chęć pomocy,
nieliczni nie są takiej pomocy
pewni

osoby najbliższe, dzieci, osoby potrzebujące,
wychowawcy, zwierzęta;
niektórzy wychowankowie nie wskazują na
adresata pomocy, bądź nie chcą nikomu pomagać

wychowankowie
rodzinnych form
opieki zastępczej

Matryca 11. Główne wymiary gotowości wychowanków do niesienia pomocy
Chęć pomagania innym
Adresaci pomocy

większość wychowanków
deklaruje chęć pomocy, jeden
wychowanek, nie jest pewien
czy chciałby pomagać

dzieci, osoby potrzebujące, młodzi ludzie,
zwierzęta

Źródło: badania własne
Przeanalizowany materiał pozwala wysunąć wniosek, że wielu wychowanków
zauważa potrzeby innych osób, odczuwa empatię wobec nich. Możliwe, że ich sytuacja
życiowa w pewien sposób uwrażliwiła ich na cierpienie drugiego człowieka, sprawiła, że w
osobach potrzebujących widzą poniekąd samych siebie: U mnie w szkole w zeszłym roku były
wyjazdy do domów dziecka i różnych ośrodków, bo wiem jak się dzieci czują w domu dziecka,
będąc oddzielonym od rodziców, rodziny, od domu swojego rodzinnego, ale ciężko mi się
przełamać, bo jak byłam w domu dziecka to ja sama widziałam siebie w tych dzieciach trochę.
Sądzimy, że praca na rzecz drugiego człowieka może być dla naszych badanych swego
rodzaju pracą nad sobą, swoimi słabościami, kompleksami. Dzięki temu mogą poczuć się
ważni, potrzebni, usatysfakcjonowani.
Pomoc drugiemu człowiekowi wiąże się z ideą wolontariatu. Analiza badań wykazała,
że wychowankowie w większości prawidłowo definiują pojęcie wolontariatu, wskazując na
jego najważniejsze cechy: dobrowolna, bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym
różnego rodzaju wsparcia. Wyniki obrazuje matryca 12. Większą wiedzą w tym zakresie
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wykazują się podopieczni rodzinnych form zastępczych – wszyscy oni potwierdzają swoimi
wypowiedziami orientację w tym zagadnieniu. Część podawanych przez badanych obu form
definicji jest schematyczna, wąska, np. Pomoc innym … bezpłatna (wychowanka placówki),
czy Pomaganie potrzebującym (wychowanek placówki). Jednakże w wypowiedziach
niektórych badanych dostrzec można nie tylko znajomość definicji, ale także empatyczny
stosunek do adresatów wolontariatu, np. Pomoc, przebywanie z ludźmi, którzy tego
potrzebują, podtrzymywanie na duchu, rozmowa, wolontariat to też pomoc materialna, ale
myślę, że ta niematerialna pomoc jest ważniejsza (wychowanka rodzinnych form
zastępczych), Bezinteresowna pomoc, pomagam komuś i nic od tej osoby nie oczekuję
(wychowanek placówki) lub Pomoc dla osób, które potrzebują tego wsparcia, bo sobie sami
nie radzą w życiu, albo życie tak im dokopało, że nie dadzą rady się podnieść (wychowanek
placówki). Jednocześnie 23% badanych wychowanków placówek nie potrafi zdefiniować
pojęcia wolontariatu.

wychowankowie
rodzinnych form
opieki zastępczej

wychowankowie placówek
wielofunkcyjnych

Matryca 12. Wolontariat w ocenie wychowanków
Rozumienie
Chęć bycia
wolontariatu
wolontariuszem
prawidłowo definiują
pojęcie wolontariatu:
dobrowolna, bezpłatna
pomoc ludziom
potrzebującym biednym, chorym,
słabszym, dzieciom
(16K, 8M)

deklarują chęć bycia
wolontariuszem (7K, 1M)
są obecnie lub byli w
przeszłości
wolontariuszami (5K, 1M)

nie wyrażają chęci bycia
wolontariuszem – brak
nie potrafią zdefiniować
czasu wolnego, brak
pojęcia wolontariatu (2K, wytrwałości w działaniu
5M)
(6K, 11M)
prawidłowo definiują
wolontariat: dobrowolna,
bezpłatna pomoc
ludziom potrzebującym ubogim,
niepełnosprawnym (3K,
3M)

są obecnie lub byli w
przeszłości
wolontariuszami (2K, 2M)
nie wyrażają chęci bycia
wolontariuszem (1K, 1M)

Znajomość organizacji
wolontarystycznych
znają organizacje
wolontarystyczne (9K, 3M)
nie znają organizacji
wolontarystycznych (9K,
10M)
kontaktu z organizacjami
wolontarystycznymi
szukaliby w Internecie,
poprzez znajomych,
pedagogów szkolnych (5K,
5M)
nie wiedzą gdzie mogliby
się zgłosić, aby zostać
wolontariuszem (13K, 8M)
znają organizacje
wolontarystyczne (3K, 3M)
kontaktu z organizacjami
wolontarystycznymi
szukaliby w Internecie, w
szkole, poprzez nauczycieli
i pedagogów szkolnych
(3K, 3M)

Źródło: badania własne
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Prawie wszyscy badani podopieczni rodzinnych form zastępczych deklarują aktywny
udział w wolontariacie obecnie lub w przeszłości. Taką samą deklarację w placówkach składa
19% badanych. W zdecydowanej większości były to jedynie epizody. Najczęściej młodzież
angażowała się w wolontariat w Szkolnym Kole Caritasu, brała udział w projekcie Szlachetna
Paczka, Pola Nadziei, Dziewczynka z zapałkami, czy też w działaniach na rzecz dzieci z
Domów Dziecka. Jedna z wychowanek pomagała w noclegowni dla osób bezdomnych.
Najczęściej oferowaną przez nich formą pomocy były zbiórki żywności.
Część wychowanków nie wyraża aprobaty dla propozycji bycia wolontariuszem,
tłumacząc się brakiem zainteresowania pomaganiem lub słomianym zapałem: Nie, chyba nie
… Nie chciałabym po prostu, nie kręci mnie to (wychowanka placówki). Niektórzy sugerują
niski status społeczny wolontariusza: Nie, ludzie tego nie doceniają, że ktoś jest
wolontariuszem (wychowanek placówki). Przez innych wychowanków przemawia żal: Kiedyś
chciałam, ale teraz już nie chcę, w tych czasach nie warto nikomu pomagać, po co mam
pomagać obcym skoro mi najbliżsi nie chcą pomóc, nie chcą (wychowanka placówki).
Wszyscy podopieczni rodzinnych from zastępczych wskazują na różne organizacje
wolontarystyczne. Znajdują się więc w opozycji do wychowanków placówek, w których 62%
badanych nie potrafi wymienić żadnej takiej organizacji. Pozostałe osoby wskazują między
innymi na WOŚP, Stowarzyszenie Droga, Caritas, Szlachetną Paczkę, Klanzę, Akcję
Dziewczynka z zapałkami, Pola nadziei, Etap, świetlice środowiskowe, Szkolne Koło
Wolontariatu, Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej, PCK, Program Ośmiu
Wspaniałych.
Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć różnicę w orientacji w
problematyce wolontariatu pomiędzy placówkami a rodzinnymi formami zastępczymi. Jest
ona znacząca zarówno w kwestii chęci bycia wolontariuszem jak i znajomości organizacji
wolontarystycznych.

Wychowankowie

placówek

prezentują

zdecydowanie

mniejsze

zainteresowanie problematyką wolontariatu, jak też mniejszą motywację do nieodpłatnej
pomocy drugiej osobie (zwłaszcza mężczyźni). Być może wychowankowie rodzinnych form
zastępczych są bardziej uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.
Nie sposób pominąć różnic w deklaracjach kobiet i mężczyzn. Mężczyźni
zdecydowanie słabiej orientują się w zagadnieniu wolontariatu, niż kobiety. Rozbieżności
dotyczą zarówno wiedzy, czym jest wolontariat, jak i deklarowanej chęci bycia
wolontariuszem. Zdecydowana większość z nich (85%) nie ma takiej potrzeby.
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Poniższe sieci (każda dla innej formy zastępczej) ukazują główne wymiary
postrzegania przez wychowanków wolontariatu oraz możliwości pomocy drugiemu
człowiekowi.
Sieć 13. Deklarowana przez wychowanków placówek pomoc Innym
Chęć pomocy innym osobom

Tak
16K, 8M

Brak
zdecydowania
2K, 5M

Wolontariat

adresatami pomocy są:
najbliżsi, dzieci, osoby
potrzebujące, wychowawcy,
zwierzęta;
niektórzy wychowankowie
nie wskazują na adresata (30%) badanych

Orientacja w
zagadnieniu
wolontariatu

Chęć bycia wolontariuszem

słaba

nieznaczna większość
badanych nie chce być
wolontariuszami,
pozostali byli, są lub
chcieliby nimi być

Źródło: badania własne
Na podstawie sieci 4 (powyżej) i sieci 5 (poniżej) można wskazać najważniejsze
różnice w podejściu do kwestii pomocy między wychowankami placówek, a podopiecznymi
rodzinnych form zastępczych. Ci drudzy wykazują się lepszą orientacją w zagadnieniu
wolontariatu (rozumienie pojęcia, znajomość organizacji wolontarystycznych), jak też sami
znacznie chętniej zostaliby wolontariuszami.
Sieć 14. Deklarowana przez podopiecznych rodzinnych form zastępczych pomoc Innym
Chęć pomocy innym osobom

Tak
3K, 2M

Brak
zdecydowania
1M

adresatami są: dzieci,
osoby potrzebujące,
młodzi ludzie, zwierzęta

Wolontariat

Orientacja w
zagadnieniu
wolontariatu

Chęć bycia wolontariuszem

bardzo dobra

większość badanych była
lub jest obecnie
54
wolontariuszami;
nieliczni nie chcą nimi być

Źródło: badania własne
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Ważnym aspektem funkcjonowania wychowanków są ich relacje z wychowawcami, z
którymi spędzają bardzo dużo czasu i którzy bywa, że są jedynymi z nielicznych osób
dorosłych w ich otoczeniu.
Przeprowadzone badania ujawniły, że wychowankowie placówek różnie postrzegają
swoich wychowawców (Matryca 13). Duża część młodzieży twierdzi, że lubi wszystkich lub
większość wychowawców. Wzajemne relacje określają jako dobre. Wychowawcy są według
nich osobami, które rozumieją młodzież, do których można zwrócić się o radę, pomoc i mieć
pewność, że jej udzielą, czy po prostu z nimi porozmawiać. Jedna z wychowanek tak opisuje
relacje z wychowawcami: No nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Tak samo słyszałam, od
nich, że oni też do mnie nie mają żadnych, jakoś tam za bardzo im nie podpadłam, tylko
czasem coś tam powiem, ale to tak z głupoty. Są dobre (wychowanka placówki).

wychowankowie rodzinnych
form opieki zastępczej

wychowankowie placówek
wielofunkcyjnych

Matryca 13. Relacje badanych z wychowawcami w ocenie wychowanków
Sympatia do
Relacje z wychowawcami
Poczucie zaufania
wychowawców
darzą sympatią
dobre (14K, 11M)
wszystkich
z wychowawcami można
wychowankowie ufają
wychowawców (7K,
porozmawiać, rozumieją oni
wszystkim
5M)
badanych, pomogą w razie
wychowawcom (6K, 5M)
darzą sympatią
potrzeby (2K, 1M)
wychowankowie ufają
większość
nie ma kłótni (1K)
większości
wychowawców (5K,
nie ze wszystkimi
wychowawców (3K, 1M)
5M)
wychowawcami relacje są dobre wychowankowie ufają
darzą sympatią
(4K, 1M)
pojedynczym
pojedynczych
wychowawcy bywają
wychowawcom (7K, 1M)
wychowawców (6K,
nieprzychylni (1K)
wychowankowie nie
2M)
bywają sytuacje konfliktowe
ufają wychowawcom
nie czują do
(2K, 1M)
(2K, 6M)
wychowawców
relacje są złe (2M)
sympatii (1M)
relacje są bardzo dobre lub
dobre (3K, 3M)
wychowankowie traktują
opiekunów jak rodzinę, ważne,
wszyscy
wszyscy
najbliższe im osoby (3K, 3M)
wychowankowie darzą
wychowankowie mają
częste rozmowy, pomoc w
sympatią opiekunów
zaufanie do swoich
problemach, wsparcie (3K, 3M)
(3K, 3M)
opiekunów (3K, 3M)
czasem mają miejsce kłótnie i
sprzeczki (1K, 1M)
dzieci biologiczne bywają
zazdrosne o wychowanków (1K)
Źródło: badania własne
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Mniejsza grupa badanych deklaruje, że darzy sympatią tylko pojedynczych
wychowawców. Wskazują oni, że nie ze wszystkimi wychowawcami utrzymują dobre relacje.
Zaznaczają jednocześnie, że winę za taki stan rzeczy w dużej mierze ponoszą właśnie
wychowawcy. Najczęściej młodzież zwraca uwagę na to, że niektórzy wychowawcy bywają
im nieprzychylni, że nie próbują ich zrozumieć, chcą wszystko wiedzieć, nie pozostawiają
miejsca na prywatność, próbują wychowanków kontrolować. Jedna z wychowanek stwierdza:
Z niektórymi można porozmawiać, a niektóre wychowawczynie obarczają nas winą za to, że
muszą coś dla nas zrobić (wychowanka placówki).
Pojawiają się wśród badanych także nieliczne głosy, mówiące o braku sympatii do
wychowawców, nie uzasadniają oni jednak dlaczego tak jest. Oceniają natomiast relacje w
placówce jako złe, słabe, wskazują na występowanie sytuacji konfliktowych.
Sieć 15. Relacje z wychowawcami w ocenie wychowanków placówek
Relacje z wychowawcami

poczucie sympatii
do wychowawców

w większości
przypadków lecz nie do
wszystkich
wychowawców

charakterystyka relacji

pozytywne

negatywne

stanowią
większość
relacji:
rozmowy z
wychowawcami,
zrozumienie,
pomoc w razie
potrzeby

wskazane przez
20 %
badanych:
wychowawcy
bywają
nieprzychylni,
zdarzają się
sytuacje mocno
konfliktowe

poczucie zaufania
do wychowawców

w większości
przypadków lecz nie do
wszystkich
wychowawców; dość
duża grupa badanych
(25%) nie ufa żadnemu
wychowawcy

Źródło: badania własne
Kwestia zaufania jest dla wychowanków równie ważna. Część spośród nich ma
zaufanie do swoich wychowawców, a przynajmniej do większości z nich (48%). Mają
świadomość, że to czym dzielą się z wychowawcą pozostanie tajemnicą: Do mojej
wychowawczyni z grupy usamodzielnienia większość wychowanków ma zaufanie, bardzo
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fajna kobieta. Zresztą większość pań w mojej obecnej grupie jest fajna (wychowanka
placówki). Dość sporej grupie badanych trudno jest zaufać wychowawcom, choć zazwyczaj
nie wnika to z niedochowywania przez nich tajemnicy, lecz raczej z niepewności czy
przekonań wychowanka: Jeszcze trudno mi zaufać, bo mało ich znam, oni mnie mało znają
(wychowanka placówki), Zazwyczaj do nikogo nie mam zaufania, choć wiem, że nigdzie nie
wyjdzie to, o czym rozmawiamy (wychowanek placówki). Pozostali wychowankowie ufają
pojedynczym osobom dorosłym w placówce, przy czym nie zawsze jest to ich wychowawca.
Wskazują też na pedagogów: Do wychowawców nie. Do pedagoga mam zaufanie., czy
wychowawców z innych grup: Raczej nie. Znaczy jest jeden taki wychowawca, to do niego
mam zaufanie, to jak mam jakiś problem to się zgłaszam do niego, ale to spoza grupy
wychowawca, z innej grupy po prostu (wychowanek placówki).
W przypadku wychowanków placówek można zauważyć, że kobiety częściej lubią
swoich wychowawców i im ufają. Mężczyźni natomiast częściej mówią o negatywnych
aspektach wzajemnych relacji z wychowawcami, rzadziej im ufają.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że zupełnie inna sytuacja w relacjach
wychowanków z wychowawcami ma miejsce w rodzinnych formach zastępczych.
Podopieczni deklarują sympatię do swoich opiekunów. Określają wzajemne stosunki jako
dobre lub nawet bardzo dobre. Zdecydowana większość podkreśla rodzinny charakter
wzajemnych relacji: Jestem już z nimi związana. Nie wyjdę z domu dziecka i nie urwę z nimi
kontaktu (wychowanka), Są rozdziałem ważnym w moim życiu. Myślę, że gdyby nie oni, to
moje życie inaczej by się potoczyło. Zawsze mogę na nich liczyć. Traktuję ich jak najbliższe mi
osoby. Więcej bym powiedziała cioci niż mamie. To jest jak … rodzina (wychowanka).
Wskazują na bliski i częsty kontakt z opiekunami, na częste rozmowy, gesty pomocy,
wsparcia. Oczywiście pojawiają się także wskazania mówiące o występowaniu kłótni czy
sprzeczek, ale jak wyjaśnia jeden z podopiecznych, są one naturalnym elementem
wzajemnych relacji i nie szkodzą im: Tak jak w rodzinie, kiedy jest lepiej, kiedy trudniej, ale
generalnie to dobrze. Inną kwestią, która może powodować problemy są relacje
podopiecznych z biologicznymi dziećmi opiekunów, bądź różnica w sposobie odnoszenia się
osób dorosłych do jednych i drugich: Myślę, że relacje są takie jak w rodzinie. Wiadomo, że to
jest trochę inaczej bo np. widzę czasami różnicę w stosunku cioci i wujka wobec swoich
biologicznych dzieci i mojego młodszego rodzeństwa. Ostatnio rozmawiałam o tym z ciocią i
ona mówi, że robi to nieświadomie. Ale wiem, że ciocia i wujek starają się nas równo
traktować. Widać, że dzieci cioci i wujka biologiczne są trochę zazdrosne, tak jakbyśmy im
trochę zabierali rodziców. Może o tym nie mówią i nie wiedzą, ale myślę, że są trochę
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zazdrośni. Od mądrości i wrażliwości opiekunów będzie zależeć w jakim stopniu te
niewątpliwie delikatne relacje między dziećmi biologicznymi i podopiecznymi będą
rzutowały na funkcjonowanie rodziny.
Sieć 16. Relacje z opiekunami w ocenie podopiecznych rodzinnych form zastępczych
Relacje z opiekunami

poczucie sympatii
do wychowawców

wszyscy
wychowankowie
deklarują sympatię do
opiekunów

charakterystyka relacji

pozytywne
• rodzinne, wspierające
• czasem mają miejsce kłótnie
i sprzeczki

poczucie zaufania
do wychowawców

wszyscy
wychowankowie
deklarują zaufanie do
swoich opiekunów

Źródło: badania własne
Z wywiadów wynika, że wszyscy badani podopieczni mają zaufanie do swoich
opiekunów: Zaufanie do nich mam na pewno. Jak im coś dam na przetrzymanie czy powiem,
to wiem, że dotrzymają obietnicy. Wiem, że oni chcą dla mnie jak najlepiej (wychowanka).
Jednocześnie zdarza się, że to podopieczni wystawiają zaufanie opiekunów na próbę.
Spostrzeżenia i deklaracje młodzieży dotyczące relacji wychowanek - opiekun
znajdują poniekąd potwierdzenie w wypowiedziach badanych wychowawców i opiekunów
(Matryca 14). W obu formach opieki większość wychowawców wskazuje, że relacje z ich
podopiecznymi są pozytywne (67% w przypadku placówek i 75% dla rodzinnych form
opieki). Pozostali wychowawcy określają relacje jako ambiwalentne, czyli łączące zarówno
pozytywne, jak i negatywne aspekty tych relacji: Są bardzo różne. Czasem są bliskie i
nacechowane życzliwością, czasem bardzo powierzchowne i obojętne (wychowawczyni
placówki), Są bardzo różne, często trudne (wychowawczyni placówki). Naturalną kwestią jest
fakt, że nie każdy wychowanek i nie każdy wychowawca nawiążą w pełni pozytywne
kontakty. Młodzież także różnie reaguje na wychowawców – jedni wychowawcy są bardziej
lubiani, inni mniej. Należy jednak zauważyć, że ambiwalencja w ocenie wychowawców

58

58
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Edukacji i Twórczości

placówek ma raczej tendencję w kierunku oceny negatywnej, a wychowawców rodzinnych
form zastępczych – pozytywnej (wniosek na podstawie konkretnych wskazań).
Wychowawcy placówek deklarują ogromny wysiłek wkładany w to, aby wychowanek
czuł się w placówce dobrze, bezpiecznie. Starają się jak najbardziej zbliżyć panujące w niej
warunki do warunków rodzinnych, do atmosfery domu. Okazują swoim wychowankom
sympatię, przejawiają wiele empatii i zrozumienia, chętnie niosą im pomoc: Staramy się
stworzyć ciepłą rodzinną atmosferę, żeby dzieci wiedziały, że mogą na nas zawsze liczyć
(wychowawczyni). I rzeczywiście, jak deklarują, w pewnym stopniu im się to udaje.
Wychowankowie zwracają się do nich ciepło, czasem nazywając ciocią czy wujkiem.
Otwierają się, zwracają z większymi problemami, jak i kłopotami dnia codziennego. Proszą o
radę, okazując tym samym wychowawcom zaufanie. Na pozytywne relacje na pewno ma
wpływ deklarowany przez wychowawców częsty kontakt z opiekunem, wspólne rozmowy
(zarówno indywidualne, jak i grupowe), utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego, tak
aby wychowanek wiedział, że w każdej chwili może liczyć na wsparcie. Istotne są bardzo
lubiane przez młodzież wspólne uroczystości i wyjścia: Często jest tak, że mamy
wychowanków, którymi opiekujemy się szczególnie, są to nasi wychowankowie indywidualni.
W związku z tym bardziej się znamy, bo i współpracujemy z rodziną. Jest to czas na
poznawanie

się,

no

i

na

nawiązywanie

takich

szczególnych

jakichś

kontaktów

(wychowawczyni). Jak podkreśliła jedna z wychowawczyń, dużo lepsze warunki do
nawiązania pozytywnych relacji panują w mieszkaniach usamodzielniających. Tam z racji na
to, że wychowanków jest znacznie mniej i nie są oni poddawani instytucjonalnemu
oddziaływaniu placówki, można łatwiej dotrzeć do każdego z nich i właściwie odpowiedzieć
na jego potrzeby: Na pewno są dużo mniej formalne niż w placówce. To są takie relacje trochę
jak w rodzinie. Wychowawcy podkreślają ogromne znaczenie tej formy zarówno w zakresie
usamodzielnienia się wychowanka, jak i nawiązywania przez niego pozytywnych relacji z
otoczeniem (wychowawcami). Potwierdzają to wypowiedzi innej wychowawczyni, która
ubolewa nad faktem, że w grupach mieszanych wiekowo zdecydowanie za mało czasu
poświęca się starszym dzieciom, gdyż maksimum uwagi skupia się na opiece nad
najmłodszymi: Czasami dopiero jak na noc przychodzę na dyżur, młodsze dzieci śpią, to
wtedy mamy czas na rozmowy. Wychowawcy przyznają, że aby relacje z młodzieżą uczynić
dobrymi, czy tylko poprawnymi potrzeba dużo czasu i starań z obu stron. Najczęściej
następuje to dopiero po dłuższym czasie pobytu wychowanka w placówce.
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Matryca 14. Relacje badanej młodzieży z wychowawcami w opinii wychowawców
Ocena relacji
Charakterystyka relacji
wychowankowie często zwracają się do wychowawców ciociu, wujku (1K, 1M)
wychowankowie ciepło odnoszą się do wychowawców (1K)
wychowawcy starają się stworzyć rodzinną atmosferę (5K)
Pozytywne
częsty kontakt, rozmowy, dzielenie się swoimi przeżyciami, wyjścia (3K)
(7K, 1M)
wychowankowie do pewnego stopnia ufają wychowawcom, zwierzają się, radzą (3K)
wychowawcy utrzymują kontakt telefoniczny z wychowankami (2K)
w grupie mieszanej wiekowo za mało czasu poświęca się dla starszych dzieci (1K)
zdarzają się trudne chwile: kłótnie, nieuprzejme odpowiedzi, bunt (2K)
trzeba dużo czasu, żeby uczynić relacje poprawnymi, serdeczniejsze kontakty zawiązują się przy dłuższym pobycie wychowanka w placówce (2K, 1M)
chęć pomocy, sympatia do wychowanków, empatia (1K)
czasem wychowawca odczuwa satysfakcję z pracy (1K)
relacje są coraz trudniejsze (1K, 1M)
wychowankowie przechodzą okresy buntu, często w relacjach pojawia się złość (1K)
Ambiwalentne
nie do końca mają zaufanie do wychowawców (1K)
(3K,1M)
wychowawca jest postrzegany jako osoba, która tylko wymaga, rozlicza (1M)
wychowankowie w większości są nastawieni roszczeniowo (1M)
często wychowanek przekierowuje na wychowawcę złość na swoich najbliższych, rodzinę (2K)
wychowawca nie zastąpi rodziców (1K)
zniechęcenie wychowawców, gdy nie mogą osiągnąć celu wychowawczego (1K)
Pozytywne
początki bywają trudne (2K, 2M)
(8K, 7M)
relacje są bliskie, rodzinne (6K, 6M)
wychowankowie mówią do opiekunów ciociu, wujku, mamo, tato (2K, 5M)
wychowankowie mają poczucie bezpieczeństwa (4K, 1M)
wychowankowie mają zaufanie do opiekunów, relacje są oparte na szczerości (4K)
wychowankowie potrzebują i szukają kontaktu z opiekunami (2K)
wychowankowie są wrażliwi na sytuacje, które mają miejsce w domu (1K)
wychowankowie pomagają opiekunom w sytuacjach domowych (1K)
dobry kontakt między dziećmi biologicznymi i przysposobionymi (1M)
opiekunowie są głową rodziny, mają decyzyjność wychowankowie respektują granice stawiane przez opiekunów (2K)
wychowankowie doświadczają różnych lęków, zdarzają się sytuacje trudne, ale są wyjaśniane, omawiane (2K, 1M)
Ambiwalentne początki bywają trudne, dzieci testują, sprawdzają opiekunów (1K)
(2K, 3M)
wychowankowie mają zaufanie do opiekunów, relacje oparte są na szczerości (2K)
często nawiązywany jest kontakt indywidualny z wychowankiem (1K, 1M)
pojawiają się silne emocje w sytuacjach problemowych, są sytuacje trudne (1K, 2M)
trudności wynikają z zaburzeń rozwojowych wychowanków (1M)
bywają konflikty między dziećmi biologicznymi i przysposobionymi, walka o uwagę dorosłych - często nieświadoma (2K)
Źródło: badania własne
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wychowawcy placówek wielofunkcyjnych

opiekunowie rodzinnych form opieki
zastępczej
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Część wychowawców przyznaje, że relacje z wychowankami stają się z roku na rok
coraz trudniejsze. Większość z nich potwierdza, że w ich relacjach z wychowankami pojawia
się złość, agresja, kłótnie, obraźliwe słowa czy gesty. Młodzież często buntuje się przeciwko
wychowawcom, sprzeciwia ich decyzjom, czasem umyślnie, na złość. Wychowawca
postrzegany jest przez wielu jako osoba, która „czegoś od nich chce”, kontroluje, wymaga.
Tymczasem sami wychowankowie często zachowują się bardzo roszczeniowo i oczekują od
wychowawcy konkretnych rzeczy materialnych, zaś odrzucają ich bliskość. Niebagatelny
wpływ na takie postrzeganie wychowawcy ma grupa, w której funkcjonują wychowankowie,
a która „buntuje” ich przeciw dorosłym. Wychowawcy tłumaczą również zachowanie swoich
podopiecznych przenoszeniem negatywnych emocji z domu rodzinnego. Młodzież przenosi
złość na rodziców, bliskich właśnie na wychowawców. Nie potrafi im zaufać, co w
konsekwencji prowadzi do złych relacji pomiędzy nimi: Relacje naszych podopiecznych w
rodzinach są bardzo zaburzone, albo ich nie ma, albo oni zostawieni są sami sobie, to ja się
nie dziwię, że oni tak reagują na świat dorosłych, że dorosły jest postrzegany jako osoba
negatywnie ustosunkowana, który niesie ze sobą ból, rozczarowanie (wychowawca).
Niektórzy wychowawcy zgłaszają, że czują czasem zniechęcenie do zawodu, gdy pomimo
najszczerszych chęci nie mogą osiągnąć założonych celów wychowawczych.
Z wypowiedzi opiekunów rodzinnych form zastępczych wynika, że relacje, które
nawiązują ze swoimi podopiecznymi wymagają dużo wysiłku i pracy. Jak podkreślają
początki pobytu dziecka w placówce bywają trudne, podopieczni testują wychowawców i od
sprawnych oddziaływań opiekuna zależy, jak i czy dziecko zaaklimatyzuje się w rodzinie:
Wychowanek był osobą mocno sprawiająca nam trudności. Zmienił się jego trochę charakter
(wychowawczyni). Opiekunowie w zdecydowanej większości wskazują, że relacje panujące
między nimi a młodzieżą są bliskie, ciepłe, rodzinne: Bardzo dobre. Takie, jakby to były nasze
naturalne dzieci (wychowawca). W wielu przypadkach dzieci zwracają się do opiekunów
wujku, ciociu, czy nawet mamo, tato. Badani zauważają, że młodzież czuje się z nimi dobrze,
ma poczucie bezpieczeństwa. Często nawiązywany jest indywidualny kontakt, dzięki czemu
relacja stale się pogłębiają. Podopieczni okazują dorosłym zaufanie, ich relacje w dużej
mierze opierają się na szczerości. Młodzież często sama szuka kontaktu z opiekunami,
potrzebuje ich bliskości: Na spotkaniach [z biologicznymi rodzicami], dziecko potrzebuje
wyjść ze spotkania, gdzie ja jestem na korytarzu, w pokoju obok, potrzebuje wyjść
kilkukrotnie, żeby tylko powiedzieć ciociu, co robisz albo ciociu ja rysuję teraz, albo ciociu, a
tata kupił mi coś tam. Czyli cały czas potrzebuje tego kontaktu. Podopieczni są
pełnoprawnymi (jak sami podkreślają) członkami rodziny, a więc aktywnie uczestniczą w
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codziennych obowiązkach domowych na zasadzie równego podziału, chętnie pomagają.
Najczęściej respektują też granice stawiane przez opiekunów.
Badani opisują również sytuacje trudne, które zdarzają się w ich domach i relacjach z
podopiecznymi: Nasze relacje są poprawne, ale nie bez problemów, są kłopoty i
wychowawcze i wszystkiego rodzaju emocje: złość, radość, płacz (wychowawczyni).
Wskazują na zdarzające się kłótnie, nieporozumienia, często wywołane silnymi emocjami.
Zdarza się, że wychowankowie się buntują, nie chcą uznawać decyzyjności opiekunów. Jak
podkreśla jedna z opiekunek: Największe kłopoty są wtedy, kiedy targają dziećmi silne emocje
wynikające z przeżyć związanych z domem rodzinnym. Niektórzy wychowankowie mają
różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, co dodatkowo komplikuje sprawę ich adaptacji w
domu. Bywa też, że wychowanek ma problem z uzależnieniem i skutkiem tego ucieka od
opiekunów.
Sieć 17. Relacje wychowanków z wychowawcami w ocenie wychowawców
bliskość, rodzinna atmosfera
częsty kontakt, rozmowy
wspólne działania
wsparcie
poczucie zaufania (do pewnego stopnia)
brak czasu dla wychowanka
zdarzają się sytuacje trudne

długi czas adaptacji, nawiązywania relacji
sympatia ze strony wychowawców
częste sytuacje trudne, konfliktowe
brak zaufania do wychowawców
roszczeniowa postawa wychowanków
zniechęcenie, bezradność wychowawców

pozytywne

ambiwalentne z tendencją
do negatywnych
placówki

Relacje badanych z wychowawcami
rodzinne formy zastępcze
pozytywne

ambiwalentne z tendencją
do pozytywnych

bliskość, rodzinność
poczucie bezpieczeństwa
poczucie zaufania
zaspokojona potrzeba przynależności
wparcie
sytuacje trudne nie zagrażają spójności rodziny

trudne początki, „testowanie” wychowawców
częsty kontakt indywidualny
bazowanie na zaufaniu, szczerości
silne emocje w sytuacjach problemowych
bywają sytuacje trudne

Źródło: badania własne
62

62
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Edukacji i Twórczości

Analiza zebranego materiału ujawniła, że podopieczni w rodzinnych formach
zastępczych czują się zdecydowanie lepiej, gdyż doświadczają pozytywnych relacji z
wychowawcami, okazywane im zaufanie zbliża ich do opiekunów. W takich warunkach
młodzież ma większe szanse, by poczuć się bezpiecznie: Jeszcze niedawno byłem na ucieczce.
Ale pomyślałem, że im tutaj na mnie zależy. Postanowiłem wrócić, jakoś tutaj wolę teraz
spędzać czas (wychowanek). Podopieczni doceniają (choć może w codziennych sytuacjach o
tym nie mówią) wysiłki swoich opiekunów: Nie chciałabym być w innym domu dziecka.
Jakbym tu nie była, to nie wiem, jak by to wyglądało. W DD nie wyjdziesz na ludzi, ale tutaj
wyjdziesz na ludzi. Placówki wielofunkcyjne poprzez instytucjonalizowanie relacji z
wychowankiem, nie mogą zagwarantować warunków do tworzenia się takich więzi
międzyludzkich jak rodzinne formy zastępcze. Pomimo wysiłków wychowawców wciąż zbyt
mała część młodzieży czuje się naprawdę dobrze w Domach Dziecka. Pocieszający jest
jednak fakt, że wychowankowie chcą i potrafią obdarzyć dorosłych zaufaniem i bliskością.
Kolejnym ważnym aspektem funkcjonowania wychowanka są jego relacje z
najbliższym środowiskiem rówieśniczym (Matryca 15). Wychowawcy zauważają, że wpływ
grupy rówieśniczej na jednostkę jest w placówce bardzo duży. Jak deklarują: Pozytywny
wpływ zdarza się rzadko. O wiele częściej jest to negatywny wpływ, wyszukiwanie
negatywnych zachowań (wychowawca). Wychowankowie dążąc do bycia zaakceptowanymi
przez środowisko, w którym przebywają szybko i łatwo powielają zachowania negatywne, co
potwierdzają wychowawcy: W placówce jednostka nie istnieje bez grupy. Dla nich nie ma nic
gorszego, niż być wykluczonym poza grupę. One zrobią wszystko, żeby być członkiem grupy i
do wszystkiego złego są gotowe. Niestety są to dzieciaki często bardzo zdemoralizowane, z
takimi a nie innymi doświadczeniami, więc często to niestety jest zły przykład, zły wpływ na
jednostkę (wychowawczyni). Część wychowanków jest „przymuszanych” do pewnych
zachowań, bojąc się starszych czy silniejszych kolegów wykonują ich polecenia. Istotną
postacią w placówce jest także lider, który wyłania się w grupie i który nią „kieruje”: Jest
zawsze lider grupy i niekoniecznie lider dobrze się zachowuje, często przestają chodzić do
szkoły jak lider przestaje, albo im każe, palą papierosy, albo każe im palić. Staramy się
bardzo szybko reagować, ale nie zawsze jest to możliwe, jest taki wpływ dysfunkcyjny przez
lidera (wychowawczyni). Środowisko, które tworzy się w placówce często wpływa
deprawująco na poszczególnych wychowanków, niesie ze sobą negatywne wzorce,
deprecjonuje znaczenie wzorców pozytywnych: Większość wychowanków ma konflikt z
prawem, albo złe doświadczenia, które przenoszą pokoleniowo z rodzin i te grupy bardziej są
takie resocjalizacyjne, niż socjalizacyjne, dzieci przychodzą z interwencji, albo…. decyduje
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organ prowadzący (wychowawca). Wychowawcy przyznają, że w placówce pojawia się
alkohol, papierosy, czasem narkotyki, dochodzi też do kontaktów intymnych. Na porządku
dziennym są wyzwiska, często wywiązują się bójki. Ze strony młodzieży zdarza się również
niewłaściwy stosunek do wychowawców, nieodpowiednie, obraźliwe słownictwo, czy gesty.
Jedna z wychowawczyń podkreśla, że duże znaczenie dla relacji rówieśniczych mają
mieszkania usamodzielniające. Jej zdaniem młodzież, która znajduje się w takich
„zmniejszonych” grupach funkcjonuje dużo lepiej, niż liczne grupy w placówkach: Tutaj jest
mniejsza grupa i oni w jakiś sposób wiedzą, że jest nagradzanie, że więcej przywilejów ma
ten, który chodzi do szkoły, jest odpowiedzialny, robi dyżury, można na nim polegać i to w
jakiś sposób oddziałuje na innych. Oddziaływanie jest duże, ale pozytywne przynajmniej w tej
grupie.
Niewielu wychowanków naśladuje przykłady pozytywnych, ambitnych zachowań
innych wychowanków: W grupie usamodzielnienia jest zdolna dziewczyna, ale mało osób
idzie w jej ślady (wychowawczyni). Pozytywne zachowania bywają przez innych
wychowanków powielane na przykład, gdy dotyczą rówieśników lubianych, szanowanych: W
grupie dziewcząt, jedna z dziewcząt poszła na praktykę fryzjerską i wszystkie zaczęły
interesować

się

fryzjerstwem

(wychowawczyni).

Pozytywnym

przejawem

relacji

rówieśniczych jest umiejętność nawiązania współpracy między wychowankami, gdy dążą oni
do wspólnego, założonego przez nich celu, wykonują wspólnie podjęte zadanie.
Wychowawcy mogą też czasem liczyć na pomoc niektórych wychowanków, którzy nie
ulegają negatywnym wpływom i którzy służą młodszym dzieciom za pozytywny wzór do
naśladowania: Np. starszy chłopak, który tutaj jest, to też już wychowanków odpowiednio
ustawia, to jest dla nich wzór, on już dłuższy czas tutaj jest, oni są młodsi, on jest na tyle
dojrzały, że on wie co ma robić, co może i pomaga, jak widzi, że młodsi zachowują się
nieodpowiednio to potrafi zareagować, dzięki niemu to też mamy lżej (wychowawczyni).
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Opis grupy rówieśniczej
postawa większości ma wpływ na zachowanie jednostki (1K)
w mieszkaniu usamodzielnienia (w mniejszej grupie) łatwiej jest wprowadzić normy i zasady (1K)
potrafią ze sobą współgrać, żeby osiągnąć założony cel (1K)
pozytywne zachowania są czasem powielane, jeżeli dotyczą osób lubianych (2K)
starsi wychowankowie, dojrzali emocjonalnie wspierają oddziaływania wychowawcze pracowników, pomagają im, są wzorem do naśladowania przez
Ambiwalentny
młodszych wychowanków (1K)
(3K, 1M)
w placówkach funkcjonują wychowankowie bardzo zdemoralizowani, mający zły wpływ na jednostkę (1K, 1M)
wychowanek nie chcąc być wykluczonym poza grupę, naśladuje jej negatywne zachowania (1K)
wychowankowie są podatni na dysfunkcyjne oddziaływania lidera grupy - chęć bycia akceptowanym (2K)
większość wychowanków ma konflikt z prawem (1M)
wychowankowie czasem potrafią dostrzec szkodliwość pewnych zachowań i ich nie powtarzają (1K)
rzadko zdarzają się przykłady pozytywnego wpływu (2K)
wśród wychowanków w placówce jest struktura podporządkowania (1K)
wychowankowie szybko przejmują negatywne zachowania starszych kolegów, którzy im imponują, lidera grupy – chęć bycia akceptowanym, strach (4K, 1M)
Negatywny
wychowankowie pochodzą przeważnie z rodzin dysfunkcyjnych (1K)
(6K, 1M)
negatywne zachowania wydają się wychowankom zabawne (1K)
wśród wychowanków pojawia się alkohol, narkotyki, kontakty seksualne (2K)
często dochodzi do bójek wśród wychowanków, na porządku dziennym są wyzwiska (1K)
wychowankowie prezentują niewłaściwy stosunek do osób dorosłych, słownictwo, gesty (1M)
Pozytywny
wychowanek jest osobą podatną na wpływy (1K, 1M)
(5K, 6M)
wychowanek potrafi wyciągać wnioski z negatywnych zachowań innych osób (1M)
środowisko pozytywnie postrzega wychowanka, ma na niego dobry wpływ (3K, 3M)
wychowanek czerpie wiedzę z otoczenia, w którym przebywa i weryfikuje ją w rodzinie (1M)
Ambiwalentny
wpływ jest zależny od środowiska, w którym znajduje się wychowanek (1K)
(2K, 2M)
wpływ zależy od wychowanka, jego charakteru, ambicji, potrzeb (1K, 1M)
środowisko, które opuścił wychowanek wpływało na niego źle (1K, 1M)
wychowanek zauważa zachowania, sposób bycia innych osób, część z nich powiela, bo nie chce być gorszy, czy ośmieszony (1K)
środowisko rodziny zastępczej wpływa na wychowanka pozytywnie (1K, 1M)
Negatywny
wychowanek jest osobą podatną na wpływy (2K, 1M)
(3K, 2M)
negatywny wpływ środowisk i jednostek zmarginalizowanych (2K, 1M)
wychowankowie przez swoje zachowanie mają problem z adaptacją w grupie rówieśniczej, z byciem akceptowanymi (1M)
często środowisko (rówieśnicy, nauczyciele) nie rozumieją sytuacji wychowanka, postrzegają go stereotypowo (1K, 1M)
środowisko rodziny zastępczej wpływa na wychowanka pozytywnie (1K)
Źródło: badania własne

Ocena wpływu
Pozytywny
(1K)

Matryca 15. Wpływ grupy rówieśniczej na wychowanków w opinii wychowawców

Fundacja Edukacji i Twórczości

wychowawcy placówek wielofunkcyjnych

opiekunowie rodzinnych form opieki
zastępczej

Fundacja Edukacji i Twórczości

Część wychowawców podkreśla, że wychowankowie czasem wyłamują się spod
negatywnego wpływu, dostrzegają błędy, które popełniali oraz szkodliwość niektórych

rodzinne formy
opieki zastępczej

placówki wielofunkcyjne

zachowań swoich czy kolegów. Starają się ich więcej nie powtarzać.
Matryca 16. Główne cechy grupy rówieśniczej w deklaracjach wychowawców
Charakterystyka grup rówieśniczych
grupa wywiera silny wpływ na jednostkę
młodzież potrafi ze sobą współpracować
pozytywne wpływy powielane są rzadko, wybiórczo
środowisko w placówce bywa mocno zdemoralizowane
jest struktura podporządkowania, decyzyjnością wykazuje się lider grupy
występuje problem z używkami
powielane są najczęściej zachowania negatywne
pojawia się agresja (fizyczna, psychiczna, słowna)
w mieszkaniu usamodzielniającym łatwiej jest podporządkować grupę zasadom i
normom, wzajemny wpływ postrzegany jest jako pozytywny
podopieczni są podatni na wpływy
potrafią wyciągać wnioski z negatywnych zachowań rówieśników
weryfikują wiedzę zaczerpniętą w środowisku w rodzinie
środowisko najczęściej pozytywnie postrzega wychowanka, choć zdarzają się
problemy
środowisko, które opuścił podopieczny wpływało na niego źle, środowisko w rodzinie
zastępczej ma na niego pozytywny wpływ
niektórzy wychowankowie mają problem z adaptacją w grupie rówieśniczej, bądź ich
zachowanie jest dysfunkcyjne

Źródło: badania własne
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że opiekunowie rodzinnych form
zastępczych również postrzegają swoich wychowanków w większości jako osoby podatne na
wpływy. Ich zachowanie uzależniają często od środowiska, w którym funkcjonują na co
dzień. Jednak odpowiedzi badanych o jakości tego wpływu nie są jednoznaczne. Zwracają oni
uwagę na łatwość z jaką wychowankowie ulegają zarówno pozytywnym, jak i negatywnym
oddziaływaniom. Wynika to zapewne z potrzeby bycia akceptowanym przez grupę, potrzeby
poczucia przynależności, stąd łatwo powielają zachowania, sposób bycia, który obserwują.
Wpływ na wychowanków wywiera tak ogół środowiska, w którym przebywają, jak i
pojedyncze, skądinąd znaczące dla nich osoby. Znakomita większość badanych opiekunów
podkreśla istotny wpływ aktualnego środowiska rówieśniczego na poprawę zachowania ich
podopiecznych: Starszy wychowanek w dobrym momencie trafił do nas, bo odciął się od
kolegów (…) Tutaj w dobrą stronę idzie (wychowawczyni), Dziewczyny same mówią, ciociu
jak ja będę mieszkała w domu, to ja pochodzę do szkoły jeszcze miesiąc, dwa i mi się nie
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będzie chciało. Bo tam nikt nie chodzi (wychowawczyni). Zaznaczają jednakowoż, że ważne
jest kontrolowanie tego środowiska i unikanie sytuacji i grup dysfunkcyjnych: Gdy chodzi o
wyjazdy na wakacje,

niechętnie

wysyłałabym razem

z

dziećmi

tylko z

rodzin

zmarginalizowanych, wolałabym, żeby były mieszane grupy, to byłoby lepsze, chociaż na
dłuższą metę relacji nie nawiązują. W tym roku starsi chłopcy wyjeżdżali z MOPRU nad
morze, pojechała kadra nieprzygotowana, dzieci były zgromadzone ze środowisk
zmarginalizowanych, bo dla nich była ta aktywizacja, to tam się działy rzeczy straszne,
wymuszenia, fala (wychowawczyni). Większość badanych podopiecznych również podkreśla,
że atmosfera domu, w którym mieszkają ma na nich pozytywny wpływ. Młodzież czerpie
wiedzę ze środowiska, ale często też weryfikuje ją w domu, co pozwala na ewentualne
korygowanie niebezpiecznych zachowań. Często też wychowankowie sami potrafią wyciągać
wnioski z zachowania innych osób.
W tych formach zastępczych, w których przebywa większa liczba podopiecznych
zdarza się jednak dysfunkcyjny wpływ pojedynczych wychowanków. Część badanych
opiekunów wskazuje na problemy z poszczególnymi, mocno zdemoralizowanymi
wychowankami. Wywierają oni znaczny w pływ na funkcjonowanie innych podopiecznych,
dezorganizują (w różnym stopniu) funkcjonowanie rodziny: Wychowanek psuje atmosferę
domu. Nie dość, że sam bierze narkotyki, to częstuje inne dzieci. Jeden z chłopców przyznał
się, że spróbował, to wziąłem go na rozmowę i tłumaczyłem – czy chce tak skończyć jak
narkomani (wychowawca).
Część wychowawców zauważa, że tak naprawdę to jednostka często wybiera sobie
środowisko, w którym się obraca, kolegów, koleżanki. Najczęściej robi to poszukując
bodźców, których brakuje jej na co dzień: To nie jest tak, że środowisko skądś się wzięło. To
jest wspólnota jakichś interesów, to są ludzie, którzy mają wspólne problemy, to jest wspólny
bunt przeciwko, np. rodzicom. Jeżeli ktoś nie jest za ambitny, no to czas spędza na jakichś tam
imprezach (wychowawca).
Przeanalizowany materiał pozwala wsunąć wniosek, że choć rodzinne formy opieki
zastępczej nie są wolne od problemów związanych z wpływem grupy na jednostkę, czy też
poszukiwaniem przez nią brakujących jej na co dzień wzmocnień, to jest to zdecydowanie
korzystniejsza forma opieki zastępczej. Ogranicza w znacznym zakresie negatywne wpływy
grupy rówieśniczej, umożliwia też szybszą i skuteczniejszą reakcję na zachowania
negatywne. Daje możliwość bliższego kontaktu z wychowankiem i próby wpływania na niego
również swoim przykładem. Potwierdzają to nie tylko powyższe przykłady, ale również
deklaratywne oceny wpływu grupy rówieśniczej na młodzież. Większość wychowawców
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placówek (58%) wskazuje na negatywny wpływ, pozostali zaś na ambiwalentny z tendencją
do negatywnego. Tylko jedna osoba (wychowawczyni w mieszkaniu usamodzielniającym)
oceniła go jako pozytywny. W rodzinnych formach opieki zastępczej ponad połowa
opiekunów ocenia wpływ jako pozytywny, za ambiwalentny uznaje go 20% badanych,
natomiast jako negatywny ocenia 25%.
Inną nasuwającą się konkluzją jest zauważalna potrzeba pojawienia się w życiu
młodych ludzi osób posiadających cechy pożądane społecznie, dostarczających pozytywnych
wzorców. Jeżeli istnieje nawet niewielka szansa na odłączenie wychowanka od deprawującej
go grupy, to należy ją wykorzystać.
Pojęcia zaufania, przyjaźni i miłości wywierają niebagatelny wpływ na kształtowanie
relacji z drugą osobą. Poznanie opinii badanej młodzieży na temat rozumienia tych aspektów
oraz znaczenia jakie ma dla nich przyjaźń, będzie w naszym odczuciu uzupełniało dokonaną
do tej pory analizę (Matryca 17).

wychowankowie rodzinnych
form opieki zastępczej

wychowankowie placówek
wielofunkcyjnych

Matryca 17. Rozumienie pojęć zaufania, przyjaźni i miłości przez wychowanków obu
form opieki zastępczej
Rozumienie pojęć
Znaczenie przyjaźni
Zaufanie
Przyjaźń
Miłość
większość badanych
większość
(64%) uznaje przyjaźń za
większość
wychowanków
ponad połowa
ważną i potrzebną,
wychowanków
(80%) podaje
wychowanków
deklaruje też posiadanie
(80%) podaje
definicję przyjaźni (68%) definiuje
przyjaciela/przyjaciół
definicję zaufania, (17K, 8M)
pojęcie miłości
niektórzy
rozumie to pojęcie niektórzy
(14K, 7M)
wychowankowie
(17K, 8M)
wychowankowie
wielu
deklarowali brak
kilku
(20%) mają
wychowanków
przyjaciela, wskazując
wychowanków
problem ze
(32%) nie potrafi
jednocześnie, że jest to
(20%) nie potrafi
zdefiniowaniem
zdefiniować
ważna osoba (24%)
podać definicji
tego rodzaju więzi pojęcia miłości
kilku badanych (12%)
zaufania (1K, 5M) międzyludzkiej
(4K, 6M)
nie ma potrzeby
(1K, 5M)
posiadania przyjaciela
wszyscy badani uznają
przyjaźń za ważną i
potrzebną,
większość
wszyscy
wszyscy
wszyscy badani
podopiecznych deklaruje
wychowankowie
wychowankowie
podają definicję
posiadanie
wyjaśniają czym
definiują pojęcie
zaufania
przyjaciela/przyjaciół
według nich jest
przyjaźni
jedna osoba deklaruje
miłość
brak przyjaciela,
wskazując jednocześnie,
że jest to ważna osoba
Źródło: badania własne
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Rozumienie

pojęć

w

przypadku

wychowanków

badanych

z

placówek

wielofunkcyjnych jest różne. Większość badanych definiuje poszczególne pojęcia,
podkreślając wiele ich aspektów: Zaufanie oznacza, że ja wiem, że ta osoba mnie nie zdradzi,
że będę się czuła przy niej bezpiecznie, że mogę jej wszystko powiedzieć i wiem, że ta osoba
mnie zawsze zrozumie (wychowanka), Można się go [przyjaciela] poradzić, zwierzyć ze
swoich problemów, o których nie mówi się każdemu. Wiedzieć o tym, że on nikomu nie powie,
poradzi, pomoże, nie zostawi w najtrudniejszej sytuacji (wychowanka), Miłość - to co łączy
parę ludzi. Jest to tworzenie relacji bliskości, ale i zaufania, ale też żeby zrozumieć potrzeby
drugiej osoby (wychowanka). Niektórzy badani mieli bardzo pragmatyczny stosunek do tych
pojęć, na przykład jedna z wychowanek tak mówi o miłości: Tą do rodziny to sama nigdy nie
odczuwałam, że matka mnie kocha czy ojciec, i sama chyba też tego nie czułam, bo jak można
coś czuć skoro oni nie dają ci tej miłości. Kiedyś zależało mi na nich, ale ich nie kochałam. A
miłość do chłopaka, żeby jak zrobiłby mi dziecko, żeby mnie nie zostawił, żeby pracował, nie
tyle na mnie, ale na dziecko, dokładałby się ze mną na to dziecko, na utrzymanie mieszkania,
że pomagałby mi, a ja bym mu też pomagała, gdyby miał problem np. alkoholowy co się
często zdarza teraz, żeby mnie nie zdradzał, szanował, nie bił mnie.
Sieć 18. Rozumienie pojęć zaufania, przyjaźni i miłości przez wychowanków obu form opieki
zastępczej
niepełne
niepełne
niepełne
dobre
poprawne
dobre
zaufanie

przyjaźń

miłość

wychowankowie placówek
Rozumienie pojęć
podopieczni rodzinnych form zastępczych
zaufanie

przyjaźń

miłość

pełne
bardzo dobre

pełne
bardzo dobre

pełne
bardzo dobre

Źródło: badania własne

69

69
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Edukacji i Twórczości

Część wychowanków nie potrafiła podać definicji poszczególnych pojęć. Poniekąd
może to rzeczywiście wynikać z niewiedzy, braku rozumienia: Zaufanie, ojej nie wiem
(wychowanek), po części jednak sądzimy, że może być to wynikiem przekory, niechęci do
rozmowy w sytuacji badania. Zdecydowanie najwięcej problemów badani mieli z
definiowaniem miłości. Częściej też to mężczyźni nie potrafili wyjaśnić, jak rozumieją dane
pojęcie.
Analiza badań ujawniła, że wszyscy badani podopieczni rodzinnych form opieki
zastępczej rozumieją i prawidłowo definiują pojęcia zaufania, przyjaźni i miłości: Zaufanie to
jedno z najważniejszych uczuć, bo bez zaufania nie można tak naprawdę zbudować żadnej
relacji. Nie można zbudować przyjaźni, rodziny, związku. Nie da się żyć bez zaufania. Nawet z
obcymi ludźmi nie da się żyć bez zaufania (wychowanka), Przyjaźń to zaufanie, miłość do
drugiego człowieka i taka trzeźwość umysłu. Przyjaciel musi umieć zatrzymać daną osobę,
obronić ją przed złymi rzeczami, błędami (wychowanka), Miłość to jest takie wzajemne
uczucie do siebie. Też właśnie takie zaufanie do siebie nawzajem, wierność. Ogólnie takie
wspomaganie się nawzajem, emocjonalne i nie tylko, psychiczne (wychowanek)
Wszyscy badani wychowankowie rodzinnych form opieki zastępczej uznali przyjaźń
za ważną i potrzebną każdemu człowiekowi. Deklarują oni posiadanie ważnych dla siebie
osób, które okazują im wsparcie i na których bardzo badanym zależy. Znajdując się w relacji
przyjaźni badani rekompensują przykre doświadczenia z przeszłości, otrzymują wsparcie,
przyjemne emocje, czują się dowartościowani. Bycie dobrym przyjacielem również jest dla
nich ważne, w ten sposób się realizują. To, że ja jestem przyjacielem to jestem taka szczęśliwa,
że ktoś jednak mi potrafi zaufać, że ktoś jednak we mnie wierzy. A to że ja mam przyjaciół, to
buduje się takie oparcie, wiem, że nigdy nie będę sama, że ten ktoś jest obok, że mi pomoże
(wychowanka). Tylko jeden podopieczny wskazał, że nie ma przyjaciela, ale chciały mieć, bo
jest to ważne: To jest ważne. Myślę, że ja też mógłbym być dobrym przyjacielem.
Wychowankowie placówek również doceniają znaczenie przyjaźni, wskazują na jej
ważność: Jest to coś bardzo ważnego, każdy powinien mieć przyjaciela w życiu, któremu
mógłby wszystko powiedzieć i ten przyjaciel nikomu by nie powiedział, spędzać z nim chwile
radosne i jak się jest smutnym też, mówić mu o wszystkim (wychowanka). W tej grupie
badanych znalazły się osoby, które nie posiadają przyjaciela, są to zarówno kobiety, jaki
mężczyźni. Część z nich dostrzega potrzebę posiadania takiej bliskiej osoby: Ciężko znaleźć
takiego przyjaciela, chciałbym mieć takiego. Miałbym w nim oparcie, mógłbym mu
powiedzieć coś i miałbym pewność, ze nikt o tym się nie dowie (wychowanek), ale są też
wychowankowie, którzy deklarują, że w tym momencie nikt taki nie jest im potrzebny: Nie
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mam [przyjaciela] Ale nie wiem… czy mi teraz potrzebny? Myślę, że teraz mi nie jest
potrzebny, bo to taki przyjaciel, ale czasami może z przyjaciela wróg się zrobić
(wychowanek).
Sieć 19. Znaczenie przyjaźni w ocenie wychowanków
posiadają
przyjaciela
(64%)

nie posiadają
przyjaciela
(24%)

nie posiadają
przyjaciela
(12%)

ważna
potrzebna

nieważna
niepotrzebna
wychowankowie placówek
Znaczenie przyjaźni

podopieczni rodzinnych form zastępczych
ważna
potrzebna

nie posiadają
przyjaciela
( jedna osoba)

posiadają
przyjaciela
Źródło: badania własne

Analiza zebranego materiału pozwoliła na wyciągnięcie kilku wniosków. Większość
wychowanków jest wrażliwa na potrzeby innych osób, zwłaszcza słabszych, potrzebujących.
Część z nich wskazuje (nie tylko deklaratywną) chęć pomocy drugiemu człowiekowi.
Jednakże pomoc są skłonni w dużej mierze świadczyć nieoficjalnie, sporadycznie, w miarę
potrzeb. Na zorganizowaną formę pomocy (wolontariat) zdecydowałoby się znacznie mniej
badanych osób. Prawdopodobnie barierą jest tu zobowiązanie, jakie ta forma pomocy za sobą
niesie. Pomimo wrażliwości na drugiego człowieka, wychowankowie nie chcą ponosić zbyt
dużej odpowiedzialności związanej z pomaganiem.
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Wychowankowie bardzo różnie postrzegają swoich wychowawców i co za tym idzie
nawiązują z nimi różne relacje. Część wychowanków, którzy czują się bezpiecznie w
placówce, postrzega wychowawców jako swoich sprzymierzeńców, obdarzając ich
zaufaniem. Są jednak wychowankowie mocno rozczarowani poprzednimi relacjami z
osobami dorosłymi (np. rodzina biologiczną) i nie potrafią budować pozytywnych relacji z
żadnym dorosłym lub też nie umieją budować takich relacji w ogóle (problemy z
emocjonalnością, z komunikacją międzyludzką). W rodzinnych formach opieki zastępczej
zauważana

jest

czasem

rywalizacja

(choć

nieuświadomiona)

pomiędzy

dziećmi

przysposobionymi, a biologicznymi. Może ona wynikać z potrzeby wychowanków posiadania
kogoś bliskiego, ważnego, kto będzie „tylko ich”. Wychowankowie chcą mieć poczucie
przynależności, akceptacji i bezpieczeństwa. Często znajdują je w rodzinnych formach opieki
zastępczej, gdyż są one bliższe obrazowi rodziny naturalnej. Placówki, mimo że są formami
mocno zinstytucjonalizowanymi również mogą dawać wychowankom poczucie względnego
bezpieczeństwa, o czym świadczy fakt, że wielu badanych nie chce opuszczać miejsca, w
którym jest, boją się o swoją przyszłość po opuszczeniu placówki.
Na relacje z dorosłymi ma także wpływ grupa rówieśnicza, w której przebywa
wychowanek. Zdarza się, że „buntują” się oni przeciwko wychowawcom, przyjmując
wspólny front. Jest to też forma dążenia do bycia akceptowanym przez grupę, gdyż
wychowanek boi się, że zostanie przez nią odrzucony. Wpływ grupy na jednostkę jest bardzo
duży. Wychowankowie chcą czuć przynależność do grupy, chcą być jej częścią, dlatego też
powielają określone zachowania, częściej niestety negatywne.
Młodzież potrzebuje pozytywnych wzorców, kontaktu z osobami ciekawymi,
mającymi im coś do zaoferowania, takimi które będą potrafiły zmobilizować wychowanka do
działania. Musiałyby jednak odpowiadać wzorcom osobowościowym preferowanym przez
wychowanków. Na pożądane prze nich u innych cechy badani wskazują definiując pojęcia
przyjaźni czy miłości. Badani wychowankowie często potrzebują osób bliskich, ważnych,
pragną mieć przyjaciół. Kogoś z kim będą czuli się dobrze, bezpiecznie, kto wskaże im
pozytywy życia, nowe możliwości, będzie dla badanych oparciem. Niektórzy potrzebę tą
kamuflują postawą obojętności czy wrogości.
2.9 Sposób postrzegania przez wychowanków siebie samych na tle grupy
Ważnym elementem samopoczucia wychowanka w placówce/rodzinie zastępczej jest
to, czy czuje się on akceptowany w grupie rówieśniczej, z którą przebywa na co dzień.
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Analiza zebranego materiału ujawniła, że zdecydowana większość wychowanków
(89%) obu form deklaruje bardzo dobre lub dobre samopoczucie w grupie (Matryca 18).
Należą do nich wszyscy mężczyźni oraz 78% kobiet. Cztery wychowanki placówek
wielofunkcyjnych stwierdziły, że niezbyt pewnie czują się w swojej grupie, nie zawsze są
przez rówieśników akceptowane. Jednocześnie dwie wychowanki nie rozwinęły swoich
wypowiedzi, ani nie wskazały na zajmowaną w grupie pozycję, trudno jest więc odnieść się
do przyczyn takiego stanu rzeczy. Jedna z kobiet ujawniła, że jest w placówce osobą nową.
Sądzić można, że prawdopodobnie nie zakończył się jeszcze proces asymilacji z grupą
rówieśniczą. Inna z kolei stwierdziła: Ja nie mam wspólnych zainteresowań z tamtymi
dziewczynami. Różnimy się. Ja już wyrosłam ze śpiewania j……. [wulgaryzm] policję,
chodzenia w dresach i popisywania się w autobusach.

wychowankowie
rodzinnych form
opieki zastępczej

wychowankowie placówek
wielofunkcyjnych

Matryca 18. Samopoczucie i pozycja wychowanka w grupie
Samopoczucie
Pozycja w grupie
w grupie
są najstarsi wiekiem (1K, 3M)
pomagają wychowawcom, są wsparciem dla innych
Bardzo dobre,
wychowanków, opiekują się rodzeństwem (2K)
dobre
nie wskazują na zajmowaną pozycję w grupie lub deklarują brak
(14K, 13M)
hierarchii w grupie (11K, 8M)
o hierarchii, pozycji w grupie stanowi siła poszczególnych
wychowanków (2M)
Ambiwalentne
(4K)

są osobami nowymi w placówce (1K)
brak wspólnych zainteresowań (1K)
nie wskazują na zajmowaną pozycję w grupie lub deklarują brak
hierarchii w grupie (2K)

Bardzo dobre,
dobre
(3K, 3M)

są najstarsi wiekiem (3K, 1M)
czują się w grupie ważni, zauważani (1K, 2M)
pomagają opiekunom, są wsparciem dla innych podopiecznych,
opiekują się nimi (2K, 1M)
nie wskazują na zajmowaną pozycję w grupie lub deklarują brak
hierarchii w grupie (3K)

Źródło: badania własne
W zakresie zajmowanej pozycji w grupie rówieśniczej badani wychowankowie
wskazują na kilka aspektów. Część z nich za wyróżnik uznaje wiek. Podkreślają oni fakt, że
są najstarsi w danej grupie i w ten sposób próbują uplasować się na szczycie hierarchii, nadać
znaczenie swojej pozycji: Nie mam roli żadnej, ale niedługo będę najstarszy.
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Inni wychowankowie uznają za decydującą rolę, którą pełnią w placówce. Najczęściej
postrzegają siebie jako pomocników wychowawców w pełnieniu drobnych obowiązków, czy
też w zajmowaniu się młodszymi dziećmi, spędzaniu z nimi czasu. Wskazują też, że dla
niektórych wychowanków bywają wsparciem w trudnych sytuacjach. Część badanych, którzy
posiadają w placówce rodzeństwo widzi siebie w roli ich opiekunów: Nie chyba nie mam
żadnej pozycji. Tzn. w ośrodku jest też dwójka mojego rodzeństwa, którym czasami pomagam.
Jestem ich opiekunem, można tak powiedzieć.
Na podstawie uzyskanych wyników badań można zauważyć istotną rozbieżność w
deklaracjach badanych wychowanków placówek wielofunkcyjnych dotyczącą występowania
w placówce hierarchii. Wielu z nich mówi o równości wszystkich wychowanków względem
siebie, jak na przykład jedna z kobiet: Mi się wydaje, że wszyscy równo są. Nie oceniam się,
żebym czymś tak się różniła. Tymczasem inni wychowankowie szczegółowo przedstawiają
rysującą się hierarchię i choć rzeczywiście są oni w mniejszości, to ich wypowiedzi są
niezwykle sugestywne: W budynku to jest tak, że kto silniejszy ten rządzi (wychowanek).
Podobną

nieścisłość

wykazała

analiza

wypowiedzi

wychowanków

mieszkania

usamodzielniającego należącego do jednej z placówek. Część wychowanków deklarowała w
sytuacji badania brak jakiejkolwiek hierarchii, podczas, gdy inni wręcz „szeregowali”
mieszkających razem chłopców zgodnie z zasadą „silniejszy rządzi”. Jeden z badanych w taki
sposób opisuje relacje w grupie: Tutaj na grupie rządzi siła, tak jakby, no że komuś za
przeproszeniem w mordę dać lepiej. Teraz już tak często się nie bijemy. Teraz już jak zobaczy,
że nie dasz się, to się wycofuje. Jest też coś takiego, jak mieć plecy.
Część badanych wskazuje także na występowanie w grupie licznych konfliktów. Oto
wypowiedź jednej z wychowanek: Czasem są złe dni, ale jakoś wszystko to z siebie
wyrzucamy. Czasem dochodzi do takiej sytuacji, że jedna do drugiej leci z pazurami, ale
tłumaczymy sobie, wychowawcy nam pomagają nawet jakoś te konflikty ujarzmić po prostu.
Nie bez znaczenia jest fakt, że także wychowawcy ujawniają występowanie, w niemal
każdej grupie lidera, który ma decydujący wpływ na innych, podległych mu wychowanków.
Jest zawsze lider grupy i niekoniecznie lider dobrze się zachowuje, często przestają chodzić
do szkoły jak lider przestaje, albo im każe, palą papierosy, albo każe im palić. Staramy się
bardzo szybko reagować, ale nie zawsze jest to możliwe, jest taki wpływ dysfunkcyjny przez
lidera (wychowawczyni). Wychowankowie nie chcąc tracić pozycji w grupie poddają się
oddziaływaniom liderów, zajmując jednocześnie wyznaczone miejsce w tworzącej się
hierarchii. Wobec przytoczonych danych należałoby uznać wskazania wielu wychowanków
za wartość deklaratywną, mało rzeczywistą.
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Badani podopieczni rodzinnych form opieki zastępczej często uznają wiek za
wyznacznik pozycji w grupie: W grupie rówieśniczej tutaj to ja mam głos. Jestem tutaj
najstarszy (wychowanek) Przy czym podkreślają w swoich wypowiedziach, że samo bycie
najstarszym nie predysponuje ich do rządzenia, a raczej do pomocy opiekunom. Wskazują oni
na równy podział obowiązków, oraz szereg sytuacji, w których starsi wychowankowie
pomagają w opiece nad młodszymi dziećmi. Myślę, że wszyscy z dzieci są tu równi, wszyscy
mają obowiązki. Nie ma jakiejś takiej wyróżniającej roli czy pozycji (wychowanka) Jedna z
kobiet opisuje sposoby pomocy nieco szerzej: Myślę, że jako ta prawie najstarsza z dzieci
muszę się też opiekować tymi młodszymi. (…) Na pewno cioci pomagam, zresztą często ciocia
mówi, że jej pomagam nawet jak zupę podgrzeję, jak ona wróci z dziećmi.
Przeanalizowany materiał pozwala wyciągnąć wniosek, że wychowankowie
rodzinnych form opieki zastępczej realizują potrzebę bycia zauważonym, docenionych przez
grupę w sposób pozytywny. Lubią być wyróżniani, ale nie dążą do tego poprzez manifestację

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

siły.
Matryca 19. Poczucie sympatii rówieśników i jej wskaźniki
Poczucie sympatii
Wskaźniki sympatii rówieśników
uczciwość (1K)
szczerość (3K)
poczucie humoru (6K, 2M)
radość (3K)
pomocniczość, wsparcie (5K)
umiejętność zachowywania się stosownie do sytuacji (1K)
dyskrecja, zaufanie (3K, 1M)
doświadczają sympatii umiejętność rozmowy z drugą osobą (1K)
rówieśników
otwartość (1K, 2M)
(17K, 12M)
odwaga (1M)
serdeczność, przyjacielskość (1K, 1M)
towarzyskość (2M)
bezkonfliktowość (1M)
umiejętność znajdowania kompromisów (1K)
bycie sobą, nie udawanie nikogo (1M)
wychowankowie nie potrafią wskazać za co są lubiani przez
innych (4K, 5M)
nie są pewni sympatii
wychowankowie nie potrafią wskazać za co są lubiani przez
rówieśników
innych (1K, 1M)
(1K, 1M)
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wychowankowie rodzinnych
form opieki zastępczej

poczucie humoru (3K, 1M)
otwartość (1K, 1M)
towarzyskość (3K)
umiejętność rozmawiania z innymi (1M)
doświadczają sympatii prawdomówność, szczerość (1K)
aktywność (1K)
rówieśników
pomocniczość (1M)
(3K, 3M)
zaufanie (1K)
oddanie (1K)
kontaktowość (1M)
bycie sobą, nie udawanie nikogo (1M)
Źródło: badania własne
Zdecydowana większość wychowanków obu form (95%) deklaruje, że doświadczają
oni na co dzień sympatii rówieśników (zarówno w placówce/rodzinie zastępczej, jak i poza
nimi). Jedynie dwie osoby – wychowankowie placówek wielofunkcyjnych zaznaczają, że nie
w każdej sytuacji i nie przez każdego czują się lubiani. Osoby te mają też problem ze
wskazaniem cech czy zachowań, które mogłyby być kanalizatorem sympatii innych osób
wobec nich.
Sieć 20. Postrzeganie siebie na tle Innych przez wychowanków placówek
Postrzeganie samych siebie na tle Innych przez wychowanków placówek
samopoczucie w grupie

poczucie sympatii
rówieśników

ambiwalentne
(niewiele wskazań)

dobre

pozycja w grupie

wskaźniki sympatii rówieśników

wyznaczniki pozycji

brak hierarchii

nie są pewni
(niewiele wskazań)

doświadczają

wiek
czas pobytu w placówce
wspólne zainteresowania
siła
Źródło: badania własne

poczucie humoru, radość
pomocniczość, wsparcie
zaufanie
otwartość
odwaga
bezkonfliktowość
autentyczność
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Wśród badanych, którzy, jak twierdzą, są aprobowani przez swoich rówieśników także
znalazły się osoby, które mają problem z nazwaniem swoich cech osobowościowych,
wskazaniem za co są lubiani, zaznaczeniem swoich walorów, pozytywnych stron. Najczęstsza
wypowiedź w tych przypadkach oscyluje wokół stwierdzenia jednej z wychowanek: Nie
wiem… nie umiem mówić o sobie. Istotnym czynnikiem uniemożliwiającym tym
wychowankom mówienie o sobie w sposób pozytywny może być nieadekwatne, zaniżone
poczucie własnej wartości. Może to wynikać również z niskiej samoświadomości badanych.
Wśród deklarowanych powodów, dla których wychowankowie są lubiani przez
rówieśników znalazło się wiele pożądanych społecznie cech osobowościowych. Większość
wskazań była analogiczna dla wychowanków obu form. Obrazuje je matryca 19 (powyżej).
Wypowiedzi badanych potwierdzają zamieszone w niej wskazania: Nie wiem za co, myślę że
za charakter, umiem pocieszyć, wesprzeć, jak ktoś jest smutny, albo wesoły, to pytam co się
stało, jak ktoś mi powie tajemnicę, to ja nikomu jej nie powiem, ufam innym, że też nic nie
powiedzą (wychowanka placówki), Jestem sobą zawsze. Nie udaję kogoś kogo, by mi
pasowało (wychowanek form rodzinnych), Czasami mówię szczerze i otwarcie co myślę,
może za to, nie wiem (wychowanka placówki).
Sieć 21. Postrzeganie siebie na tle Innych przez wychowanków rodzinnych form zastępczych

Postrzeganie samych siebie na tle Innych przez wychowanków rodzinnych
form
samopoczucie w grupie

poczucie sympatii rówieśników

dobre

doświadczają

pozycja w grupie

brak hierarchii

nie są pewni (1 osoba)

wskaźniki sympatii rówieśników

wiek
pomoc opiekunom

poczucie humoru
otwartość
zaufanie
aktywność
zaufanie
oddanie
autentyczność

Źródło: badania własne
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Na podstawie uzyskanych wyników badań można założyć, że posiadane i wskazane
przez badanych cechy osobowościowe, są również tymi cechami, których będą poszukiwać
oni u swoich rówieśników.
2.10 Postrzeganie swojej seksualności przez badanych wychowanków
Z przeprowadzonych badań wynika, że większość wychowanków (95%) akceptuje
swoją płeć. Czują się oni dobrze jako kobieta/mężczyzna, choć dostrzegają różne problemy
związane ich zdaniem z daną płcią (Matryca 20). Jedynie dwie wychowanki placówek
wielofunkcyjnych deklarują, że źle czują się jako kobiety. Poza łatwiejszym dostępem do
pracy, nie wskazują żadnych korzyści wynikających z bycia kobietą. Podają jednocześnie
szereg problemów z tym związanych. Znajdują się wśród nich wskazania na: kompleksy
dziewcząt dotyczące wyglądu przy jednoczesnym społecznym wymogu bycia atrakcyjną,
dyskryminowanie ich przez mężczyzn, stereotypowe postrzeganie i traktowanie, a także
kwestie biologiczne, takie jak na przykład ciąża. Jedna z wychowanek tak argumentuje swoje
odczucia: Chłopaki mają łatwiej w życiu, z pracą, jak nie ma to na budowę mogą iść, chłopaki
nie zachodzą w ciążę, nie muszą tak o siebie dbać, no i dziewczyna jak prześpi się z
chłopakiem to jest negatywnie oceniana, a chłopak – to brawo!
Z wywiadów wynika, że dwie wychowanki placówek wielofunkcyjnych chciałyby
zmienić płeć. Zaznaczają jednak, że nie na stałe, a jedynie po to Żeby zobaczyć jak to jest być
facetem, żeby mieć porównanie.
Przeanalizowany materiał pozwala wysunąć wniosek, że wychowankowie w dużej
mierze postrzegają swoją płeć stereotypowo, powielając tradycyjnie uznawane cechy danej
płci. Niewielu badanych deklaruje, że płeć nie ma znaczenia przy ocenie ludzi.
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kobiety

kobiety

mężczyźni

wychowankowie rodzinnych
form opieki zastępczej

mężczyźni

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

Matryca 20. Postrzeganie przez badanych wychowanków swojej seksualności
Akceptacja
Korzyści
Problemy
Płeć
swojej płci
biologiczne – miesiączkowanie,
łatwiej znaleźć pracę (1)
ciąża, poród (3)
atrakcyjność fizyczna (1)
opieka nad potomstwem (2)
bliskie relacje z potomstwem
poniżanie przez mężczyzn (2)
pełna
(3)
więcej obowiązków niż
akceptacja
wyręczanie przez mężczyzn (1)
mężczyźni (3)
(14)
mniej obowiązków niż
płeć słabsza, wrażliwa (3)
mężczyźni (1)
trudniej znaleźć pracę (1)
wychowanki nie wskazują na
wychowanki nie wskazują na
korzyści (8)
problemy (4)
łatwowierność (1)
częściowa
dyskryminacja, stereotypy (1)
szczerość wobec innych (1)
akceptacja
trudniej znaleźć pracę (1)
zostają matkami (1)
(2)
wychowanki nie wskazują na
problemy (1)
kompleksy dotyczące wyglądu
(1)
łatwiej znaleźć pracę (1)
brak
dyskryminacja, stereotypy (2)
wychowanki nie wskazują na
akceptacji
trudniej znaleźć pracę (1)
korzyści (1)
(2)
biologiczne – ciąża (1)
wymóg bycia atrakcyjną (1)
siła (4)
inteligencja (1)
otwartość na innych (1)
łatwiej znaleźć pracę (1)
pełna
mniejsza odpowiedzialność
wychowankowie nie dostrzegają
akceptacja
przy
zakładaniu
rodziny
(2)
problemów (13)
(13)
są głową rodziny (1)
płeć nie ma znaczenia (2)
wychowankowie nie wskazują
na korzyści (4)
spotkania koleżeńskie:
dyskryminacja, poniżanie,
pełna
rozmowy, zakupy, wspólne
stereotypy (1)
akceptacja
posiłki (1)
biologiczne – miesiączkowanie
(3)
atrakcyjność fizyczna (1)
(1)
płeć nie ma znaczenia (1)
emocjonalność (1)
problemy emocjonalne (1)
otwartość (1)
większy popęd do nałogów (1)
osiągnięcia sportowe (2)
pełna
łatwość wchodzenia w konflikty
akceptacja
siła, wsparcie dla kobiet (2)
(1)
(3)
łatwiej znaleźć pracę (1)
wychowankowie nie dostrzegają
wiele uzdolnień (1)
problemów (1)
Źródło: badania własne
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Chłopcy najczęściej wskazują na takie korzyści bycia mężczyzną, jak otwartość,
inteligencja, siła, uzdolnienia, osiągnięcia sportowe, łatwość w znalezieniu pracy, a także
tradycyjna rola męża i ojca. Aczkolwiek jeden z badanych postrzega kwestię ojcostwa w
nieco inny sposób. Stwierdza on, że korzyścią dla mężczyzny jest Mniejsza odpowiedzialność
na pewno przy zakładaniu rodziny, to znaczy też jest odpowiedzialność, ale mniejsza niż u
dziewczyny, z którą się jest, która jest w ciąży, ona ma większy problem, bo to ona jest w ciąży.
Sieć 22. Problemy związane z płcią w ocenie wychowanków
wychowankowie
rodzinnych form
zastępczych
kobiety

emocjonalne
mężczyźni

nałogi

biologiczne
brak problemów
społeczne
mężczyźni

emocjonalne
zawodowe

kobiety

fizyczne
brak problemów

wychowankowie
placówek

Źródło: badania własne
Dziewczęta wskazują między innymi na takie korzyści bycia kobietą, jak łatwiejszy
dostęp do pracy, atrakcyjność fizyczna, bliskie relacje z potomstwem oraz przyjemność
czerpana ze spotkań z koleżankami, wspólnych zakupów.
Wśród problemów związanych z byciem kobietą, dziewczęta najczęściej wskazują na
dyskryminację płciową ze strony środowiska, przypadki poniżania przez mężczyzn,
stereotypowe traktowanie. Część z nich negatywnie postrzega również kwestie biologiczne
związane z płcią, takie jak miesiączkowanie, ciąża czy poród. Konieczność sprawowania
80
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opieki nad dziećmi również uznają za problemową. Inne wskazania dotyczą emocjonalności
kobiet, ich łatwowierności, wrażliwości. Wychowanki zauważają też, że kobietom znacznie
trudniej jest odnaleźć się na rynku pracy - Mężczyzna to każdą pracę może podjąć, a kobieta
nie – taki jest już pogląd; ale nie zawsze tak jest, kobiety też potrafią być silne i też dokonać
wszystkiego (wychowanka placówki).
Sieć 23. Korzyści związane z płcią w ocenie wychowanków
wychowankowie
rodzinnych form
zastępczych

kobiety

mężczyźni
fizyczne

fizyczne
społeczne
społeczne
zawodowe

zawodowe

kobiety

biologiczne

mężczyźni

biologiczne
brak korzyści

brak korzyści
wychowankowie
placówek

Źródło: badania własne
Wśród chłopców dominują raczej korzyści związane z płcią. Jedynie dwóch
wychowanków rodzinnych form opieki zastępczej wskazuje na takie trudności jak większy
popęd do nałogów czy łatwość wchodzenia w konflikty. Większość badanych (81%)
chłopców nie dostrzega żadnych problemów związanych z płcią. Wśród kobiet analogicznych
wskazań jest zdecydowanie mniej, bo tylko 24%.
Analiza wypowiedzi ukazała, że część wychowanek tę samą cechę umieszcza w
przeciwstawnych kategoriach, np. ciąża i wychowywanie dziecka. Jedne badane uznają to za
zaletę, inne postrzegają jako problem. Negatywne wskazania w tym zakresie mogą wynikać z
81

81
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Edukacji i Twórczości

błędnego czy też stereotypowego postrzegania roli matki w rodzinach biologicznych. W
wypowiedziach badanych podopiecznych rodzinnych form zastępczych nie ma wskazań na
negatywne postrzeganie macierzyństwa, stąd można sądzić, że w rodzinnych formach
wychowankowie w sposób naturalny, poprzez obserwację przejmują pozytywne wzorce ról
kobiecych i męskich (żona/matka, mąż/ojciec).
Rozbieżność pojawiła się również w odniesieniu do rynku pracy. Z jednej strony
kobiety wskazywały, że korzyścią dla ich płci jest łatwość w znalezieniu pracy, inne
wychowanki uważają, że kobietom trudniej jest spełniać się zawodowo. Niezgodność
badanych jest najprawdopodobniej wynikiem braku wiedzy na temat rynku pracy,
powielaniem zasłyszanych opinii, słabą orientacją zawodową.
2.11 Warunki oferowane przez placówkę w procesie przygotowania wychowanków do
samodzielności
Warunki, które tworzy wychowankom placówka, czy to wielofunkcyjna czy rodzinne
formy opieki, odgrywają znaczącą rolę w procesie usamodzielnienia wychowanków,
przygotowania ich do życia po opuszczeniu placówki. Mamy tu na myśli nie tylko
umiejętność radzenia sobie na co dzień, ale też posiadanie umiejętności i kompetencji
społecznych, takich jak: nawiązywanie pozytywnych relacji z drugim człowiekiem, pełnienie
różnych ról społecznych, radzenie sobie z nieprzyjemnymi często emocjami. Istotne w tym
procesie są zarówno warunki socjalno-bytowe, jak też metody pracy wychowawców i zadania
jakie stawiają swoim podopiecznym na drodze do usamodzielnienia się.
Wychowankowie placówek wielofunkcyjnych oceniają warunki socjalno-bytowe w
większości jako dobre lub wystarczające. Dwie osoby określiły je jako złe. Część
wychowanków wskazuje, że w stosunku do ich potrzeb wyposażenie w sprzęty jest
wystarczające. Podkreślają dostęp do kuchni, możliwość samodzielnego przygotowywania
niektórych posiłków. Ważne okazuje się również wyposażenie jednej z placówek w windę dla
osób niepełnosprawnych. Wskazują też na oferowaną im pomoc w różnych sytuacjach
życiowych: Jestem na grupie niemowląt, bo tu są panie pielęgniarki, więc tu mam pomoc przy
dziecku. Mój chłopak teraz jest tu ze mną, żeby poczuć jak to jest być tatą (wychowanka).
Deklarują także, że otrzymują na swoje potrzeby pieniądze.
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wychowankowie rodzinnych
form opieki zastępczej

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

Matryca 21. Warunki socjalno-bytowe placówki w ocenie wychowanków
Ocena warunków
Uzasadnienie
Potrzeby
wyposażenie jest wystarczające
(4K, 4M)
jest dostęp do kuchni (2K)
wychowanek dobrze czuje się w
placówce (5K)
czasem brakuje drobnych
udzielana jest wszelka pomoc
rzeczy (3K)
dobre, wystarczające
(1K)
wychowankowie nie
(17K, 12M)
w budynku jest winda (1M)
wskazują na występowanie
wychowankowie otrzymują
potrzeb (13K, 10M)
pieniądze na swoje potrzeby (1K)
pokoje są za małe (1M)
problemy z komunikacją ze
współmieszkańcami (1M)
trudności z doposażeniem w
większe stawki ubraniowe
ubrania, korzystanie z ubrań
(1K, 1M)
pochodzących z darowizn (1K,
złe
doposażenie w rzeczy
1M)
(1K, 1M)
materialne, przybory
bardzo podstawowe środki
higieniczne (1K)
czystości, higieny (1K)
wyposażenie jest bardzo dobre
(2K, 2M)
wychowankowie mają dostęp do
całego wyposażenia, sprzętu (2K) brakuje drobnych rzeczy
bogata oferta rozrywki (telewizja, (1M)
Dobre
komputer, Play Station,
wychowankowie nie
(3K, 3M)
piłkarzyki, ping-pong, gry
wskazują na występowanie
planszowe)
potrzeb (3K, 2M)
wystarczająca przestrzeń życiowa
(1M)
warunki takie jak w domu (3K)
Źródło: badania własne
Okazuje się jednak, że oferowana im stawka nie zawsze jest wystarczająca. Część

badanych stwierdza, że potrzebne byłoby zarówno większe kieszonkowe, jak i stawki
ubraniowe, gdyż małe doposażenie w odzież jest częstym problemem: Czasami jesteśmy
ograniczeni co do ubrań, środków czystości. Mamy te podstawowe, ale takich też potrzebnych,
ale nie w takim stopniu, to już nie mamy, Np. teraz - spodnie. No bo nie mam. Ale nie mam
pieniędzy na spodnie. Jak ktoś przyniesie jakieś no to będą, a jak nie to nie (wychowanek).
Niektórzy wychowankowie zwracają także uwagę na zbyt małą przestrzeń życiową. Zgodnie
z ich deklaracjami w jednym pokoju mieszkają najczęściej dwie osoby (choć bywa też, że
jedna lub trzy). Chcieliby jednak, aby pokoje w których mieszkają były większe lub też z
różnych przyczyn pragnęliby osobnego pokoju: Jest trochę za ciasno. Jesteśmy po dwóch w
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pokoju. Czasami ze sprzątaniem jest problem. Jego rzeczy wszędzie leżą. Ja bym wolał sam
mieć, sam sprzątać i sam mieszkać (wychowanek). Duża część wychowanków nie wskazuje
na żadne dodatkowe potrzeby socjalno-bytowe (74%).
Sieć 24. Warunki socjalno-bytowe placówki w ocenie wychowanków
dobre
wyposażenie jest
wystarczające,
jest dostęp do kuchni,
wychowanek otrzymuje
kieszonkowe

złe
trudności z
doposażeniem w
ubrania,
niewystarczające
kieszonkowe

ocena warunków

większe stawki ubraniowe,
doposażenie w rzeczy
materialne, przybory
higieniczne

potrzeby
placówki
Warunki socjalno-bytowe
rodzinne formy zastępcze

ocena warunków

potrzeby

dobre
dostęp do całości wyposażenia,
wystarczająca przestrzeń życiowa,
bogata oferta rozrywki

potrzeby wychowanków
są zaspokajane

Źródło: badania własne
Wszyscy podopieczni rodzinnych form zastępczych oceniają warunki oferowane przez
dom jako dobre. Podkreślają bardzo dobre wyposażenie w różnego rodzaju sprzęty oraz
swobodny dostęp do wszystkiego co jest w domu. Zauważają, że żyją tak, jak w typowym,
zwykłym domu: Tutaj jest normalny dom. Jak mi brakuje spodni, to mówię cioci, że potrzebne
są mi spodnie i ciocia mi je kupuje. Jak jestem głodna, to idę do lodówki, sobie ją otwieram
(wychowanka). Niektórzy zwracają uwagę na szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego,
zapewniającego rozrywkę. Oczywiście pojawiają się u nich różne potrzeby, są to jednak
pomniejsze rzeczy, nie stanowiące bezpośrednio o poziomie życia: Chciałbym mieć nowy
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wzmacniacz do komputera i rower, bo ten co mam jest zepsuty (wychowanek). Zdecydowana
większość podopiecznych nie zgłasza dodatkowych potrzeb.
Oceny warunków socjalno-bytowych dokonali także wychowawcy placówek
wielofunkcyjnych i rodzinnych form opieki zastępczej. Zestawienie ocen zawiera matryca 22.
Większość badanych obu form wskazała, że warunki są dobre lub wystarczające.
Matryca 22. Warunki socjalno-bytowe w placówce w ocenie wychowawców
Ocena warunków

wychowawcy placówek wielofunkcyjnych

Dobre
(5K)

Wystarczające
(3K, 3M)

opiekunowie rodzinnych from opieki
zastępczej

Niewystarczające
(2K)
Dobre
(3K, 4M)
Wystarczające
(4K, 3M)

Niewystarczające
(3K, 3M)

Źródło: badania własne

Opis warunków
środki pozyskiwane są z darowizn (1K)
pełne wyposażenie pokoi (1K)
dobrze zaopatrzona kuchnia na oddziałach (1K)
bardzo dobrze zagospodarowane podwórko (1K)
bardzo dobra komunikacja z miastem (1K)
grupy są wyposażone w różnorodny sprzęt (2K)
wychowankowie dysponują własnym budżetem, planują wydatki, robią
zakupy (3K)
potrzeba lepszego jakościowo sprzętu (1K)
warunki zdecydowanie odbiegają od domowych (1K)
lepsze warunki do usamodzielnienia są w mieszkaniach (2K)
lokale i wyposażenie są dobre, ale wychowankowie szybko je niszczą
(2K, 1M)
komputery, sprzęt audiowizualny wymaga zmiany (1M)
warunki są wystarczające, ale wychowankowie mają zbyt duże
wymagania, roszczenia (1M)
fundusze są niewystarczające: ograniczają chociażby możliwość
samodzielnego przygotowywania posiłków, zapewnienia wychowankom
atrakcji (1K, 2M)
podstawowe potrzeby są zaspokajane: jedzenie, środki czystości, higieny
(1K)
warunki lokalowe są bardzo dobre (1K)
warunki w placówce nie są wystarczające do usamodzielnienia się (1K)
fundusze są niewystarczające na zaspokojenie potrzeb wychowanków
(2K)
brakuje pieniędzy na atrakcje dla wychowanków: kino, lodowisko, basen,
wycieczki (2K)
każdy wychowanek ma swój pokój (3K, 3M)
planowane są remonty (1K)
wychowanek ma dostęp do całego wyposażenia (1K, 4M)
warunki lokalowe są dobre, przestrzeń mieszkalna duża (2K)
wychowanek ma dostęp do całego wyposażenia (2M)
przestrzeń mieszkalna jest bardzo mała (2K)
fundusze są zdecydowanie za małe, by zaspokoić potrzeby dzieci
(kulturalne, edukacyjne, ubiór, wypoczynek) (1K, 1M)
finanse są wystarczające (1K)
fundusze są zdecydowanie za małe, by zaspokoić potrzeby dzieci
(kulturalne, edukacyjne, ubiór, wypoczynek) (3K, 3M)
przestrzeń mieszkalna jest duża (1K, 1M)
bardzo mała przestrzeń mieszkalna, życiowa (1K, 1M)
każdy ma swój pokój (1K)
wychowanek ma dostęp do całego wyposażenia (1K)
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Wychowawcy placówek wielofunkcyjnych podkreślają, że wyposażenie, które oferuje
placówka jest dobre, warunki lokalowe są wystarczające, pokoje wychowanków są w pełni
wyposażone w konieczny sprzęt: Te warunki z roku na rok się poprawiają, bo wsłuchujemy
się w to, co mówią dzieci. I np.: wymieniliśmy meble, kupiliśmy pufy-fotele, DVD, czajnik
(wychowawczyni). Mają oni także dostęp do kuchni, które znajdują się na oddziałach: Mamy
dobrze zaopatrzoną kuchnię na oddziałach. Przyrządzamy sobie kolacje. Dostajemy produkty,
czasami coś z obiadu nam zostaje, bierzemy przyprawy i coś tam robimy (wychowawczyni).
Dodatkowo jedna z placówek oferuje bardzo dobrze zagospodarowane podwórko, z którego
chętnie korzysta młodzież. Wychowankowie otrzymują regularnie pieniądze, którymi
dysponują, przeznaczając na własne potrzeby: Dzieci na grupie usamodzielnienia dostają
pieniądze, co miesiąc na wychowanka 140 zł na potrzeby rzeczowe, jakieś środki czystości, na
uposażenia czy tam z ubrania (wychowawczyni). Znaczna część badanych dostrzega jednak
problemy w funkcjonowaniu socjalno-bytowym. Zwracają oni uwagę, że choć rzeczywiście
warunki lokalowe i wyposażenie w sprzęt są dobre, to jednak młodzież nie dba o nie, często
niszczy, co sprawia, że część rzeczy szybko przestaje nadawać się do użytku, a pomieszczenia
wyglądają po prostu brzydko. Badani wskazują na potrzebę zakupienia lepszego jakościowo
sprzętu, a także wymiany części istniejącego: komputerów, urządzeń audiowizualnych.
Niestety, jak wskazuje większość badanych, na zakup nowych rzeczy często brakuje
pieniędzy: Natomiast myślę, że trochę za małe są fundusze, bo praktycznie od wielu lat stawka
jest taka sama mimo, że wzrastają koszty wszystkiego, więc mamy coraz mniejszą kwotę do
rozdysponowania (wychowawczyni). Placówki w dużej mierze wyposażane są z darowizn
przekazywanych przez fundacje, różne firmy, czy osoby prywatne. Finansowanie placówek
badani oceniają, jako niewystarczające. Zgłaszają, że owszem Dom Dziecka zapewnia
wychowankom zaspokajanie potrzeb, ale najczęściej tylko w podstawowym zakresie:
jedzenie, środki czystości i higieny. Na zaspokojenie innych potrzeb młodzieży często po
prostu nie ma środków, przez co często nie można stworzyć im warunków odpowiednich do
usamodzielnienia: Tutaj w placówce dzieci nie mają złych warunków, ale nie jest to to, co
potrzebne jest dzieciom do usamodzielniającym się (wychowawczyni). Ograniczone są na
przykład możliwości samodzielnego przygotowywania sobie posiłków, czy też rozwijania
swoich zainteresowań, a także podnoszenia wiedzy i umiejętności (korepetycje). Dużym
problemem jest także finansowanie dodatkowych atrakcji dla wychowanków, chociażby
wyjść do kina, teatru, na lodowisko, basen, czy na zorganizowanie jakiejś wycieczki:
Mogłoby być więcej tych środków, bo jednak to są chłopcy, są w takim okresie a nie w innym,
więc jak się nudzą to różne głupoty im przychodzą do głowy. Gdybyśmy mieli jakiś budżet, że
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np. dziś idziemy do kina, mamy czas wolny, jutro idziemy na lodowisko, na basen…
(wychowawczyni).
Większość opiekunów rodzinnych form zastępczych uznaje warunki socjalno-bytowe
za dobre lub wystarczające: Funkcjonujemy tak jak rodzina i tak jak w każdej rodzinie dzieci
nabywają umiejętności, usamodzielniają się (wychowawczyni). Wskazują, że są to przede
wszystkim warunki domowe, gdzie każdy wychowanek może swobodnie, w odpowiadającym
mu czasie i formie korzystać z dostępnego sprzętu, pomieszczeń: Ma swój własny pokój, o
który musi dbać. Ma też dostęp do wszystkiego w mieszkaniu, np. do kuchni. Czynnie
uczestniczy w życiu rodziny (wychowawca).
Wszyscy opiekunowie starają sia zapewnić swoim podopiecznym jak najlepsze
warunki mieszkalne. Części z nich udało się wygospodarować dla wychowanka osobny
pokój, u części młodzież mieszka w pokojach dwuosobowych.
Są jednak rodziny, które wskazują na zbyt małą powierzchnię życiową dla swoich
wychowanków, nad czym ubolewają: Przestrzeń jaką mamy tutaj, to jest katorga dla nas.
Brakuje nam prawdziwego domu, z podwórkiem, gdzie moglibyśmy nie dusić się tutaj, tylko
naprawdę w jakiś tam sposób tworzyć prawdziwy dom (wychowawca).
Pojawiły się (nieliczne) wskazania na dobrą sytuację finansową rodzin. W większości
przypadków opiekunowie wskazują na problemy finansowe. Uważają, że fundusze, które
mają do dyspozycji często uniemożliwiają im zaspokajanie potrzeb dzieci. Wymieniają
potrzeby kulturalne, edukacyjne, zaznaczają trudności w finansowaniu dzieciom odzieży, czy
też często różnego rodzaju form wypoczynku, np. wakacji. Uzasadnionym wydaje się nam
przytoczenie kilku wypowiedzi badanych opiekunów, gdyż są one bardzo sugestywne w
swojej wymowie:
Otrzymujemy zdecydowanie za małą kwotą, żeby zaspokoić potrzeby dzieci. W naszym
przypadku dajemy swój dom, dzielimy się wszystkim, ale potrzebujemy też normalnie żyć,
potrzebuję zapewnić dziecku wiele, a one posiadają dużo większe potrzeby, niż dzieci z rodzin
zdrowych, dużo częściej trzeba je zaprowadzić do teatru, do kina, do filharmonii, nadrabiać
braki. Nie wiemy jaka przyszłość ich czeka, ile one wyniosą od nas z domu, albo będą żyć w
takich warunkach jak mieszkały, my chcemy żeby żyły tak jak my, chcemy pokazać im jak
najwięcej, a to wszystko kosztuje. (…) Najgorsza jest spawa wakacji, zabezpieczenia wakacji,
żeby dzieci mogły gdzieś pojechać, wakacje, zimowiska są bardzo ważne, bo dzieci, które
wyjadą na miesiąc urlopowania do swoich rodzin, często wracają do starych nawyków i na
nowo trzeba uczyć pewnych rzeczy (wychowawczyni).
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Z finansami jest tak, że
że na dziecko dostajemy 658 zł, 200 zł idzie na wydatki
komunalne, tygodniowo mam na dziecko 80 zł. Jeżeli mi zachoruje dziecko, to ja muszę
dołożyć ze swoich, także zawsze mamy na minusie. Ja za 80 zł muszę kupić i jedzenie i kupić
leki, ubranie i jakieś tam drobiazgi, także za 80 zł nie ma jak (wychowawczyni).
Gdyby mąż nie pracował, nie ma szans. (…) Troszeczkę nam pomaga teraz ta żywność
żywność
unijna. Jako stowarzyszenie dostajemy, i dzięki Bogu, ale ile czasu można na makaronie, czy
na kaszy pojechać, to nie da rady. A tak nie powinno być, te pieniądze, które są na dzieci,
powinny na te dzieci wystarczyć, a nie starczają. A jeszcze w sądzie pani sędzina się pyta, czy
dzieci jeżdżą na wakacje (wychowawczyni).
Książki, przybory to trochę kosztuje, to przynajmniej raz w roku, żeby
żeby jakieś
dofinansowanie (wychowawca).
Ale też są ludzie, którzy boją się na ten temat rozmawiać. Boją się mówić o tych
ludziach co potrzebują, dlatego że
że MOPR i tam inne miejsca powinny nas wspierać. Oni tego
nie robią. To jest najważniejsze i my musimy sami się wspierać, sami sobie pomagać, bo tak
byśmy zginęli, to jest prawda (wychowawca).
Wychowawcy ci zgodnie deklarują, że
że gdyby udało im się pokonać problemy
finansowe

w

swoich

rodzinach,

poziom

funkcjonowania

wychowanków,

proces

usamodzielnienia byłby znacznie lepszy, korzystniejszy.
Poniższa sieć ukazuje najczęściej zgłaszane przez wychowawców i opiekunów
problemy w zakresie warunków socjalno-bytowych oferowanych przez placówkę/rodzinę
zastępczą.
Sieć 25. Problemy w zakresie warunków socjalno-bytowych placówek i rodzin zastępczych

niewystarczające
niewystarczające
fundusze
fundusze
wychowawcy
wychowawcy
placówek
placówek

Problemy w zakresie
Problemy
zakresie
warunków
warunków
socjalno-bytowych
socjalno-bytowych

wychowankowie
wychowankowie
niszczą
niszczą
wyposażenie
wyposażenie

opiekunowie rodzinnych
opiekunowie
rodzinnych
form zastępczych
form zastępczych

warunki
warunki
odbiegające
odbiegające od
od
domowych
domowych

mała przestrzeń
przestrzeń
mała
mieszkalna
mieszkalna

niska jakość
jakość
niska
sprzętów
sprzętów
Źródło:Źródło:
Źródło:
badaniabadania
własne własne
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Przeanalizowany materiał pozwala wysunąć wniosek, że potrzeby wychowanków są
szerzej zaspokajane w rodzinnych formach opieki zastępczej. Warunki oferowane w
placówkach, mimo starań wychowawców odbiegają od domowych, a takie tworzą swym
podopiecznych rodziny zastępcze, czy też mieszkania usamodzielniające.
Innym istotnym wnioskiem jest ogromna potrzeba lepszego finansowania obu form
zastępczych. Umożliwi to wychowawcom i opiekunom pełniejsze zaspokajanie potrzeb
swoich podopiecznych, roztoczenie nad nimi opieki w dużo szerszym zakresie, zapewnienie
dodatkowych bodźców, które pozwolą wychowankom na sprawniejsze usamodzielnienie.
Poza warunkami socjalno-bytowymi istotne znaczenie w procesie usamodzielniania
wychowanków ma również styl wychowywania i opieki, który prezentują wychowawcy.
Składają się na niego metody wychowawcze, które na co dzień wykorzystują wychowawcy, a
także zadania, które stawiają przed wychowankami i sposób, w jaki je realizują.
Badani obu form zastępczych wymieniają niezmierzoną ilość metod, które
wprowadzają w placówkach czy domach. Wiele z nich jest tożsama dla obu form. Obrazuje je
matryca 23. Najczęściej wymienianą metodą pracy z wychowankami jest rozmowa
indywidualna. Czasem jest ona inicjowana przez wychowawcę/opiekuna, częściej jednak
wynika w sposób spontaniczny, naturalny. Wielu wychowawców docenia tę metodę pracy z
wychowankiem: Nic się nie da z tym równać. Relacje, które przy okazji nawiązuje się z
wychowankami są nie do przecenienia, buduje się wzajemne zaufanie (wychowawczyni
placówki).
Metodami wykorzystywanymi w placówkach, zwłaszcza ze względu na większą
liczbę wychowanków jest drama i zajęcia grupowe, na przykład wspólne uroczystości
integrujące grupę lub też cykle zajęć tematycznych, chociażby profilaktycznych,
artystycznych. Wychowawcy odwołują się także często do pomocy psychologa, a także
stosują poradnictwo rodzinne, w celu nawiązania współpracy z domami rodzinnymi
wychowanków lub ich najbliższą rodziną: Dotychczas mieliśmy poradnictwo rodzinne i to
było bardzo dobre, bo Ci rodzice, którzy interesują się dziećmi mogli przychodzić na
spotkania i dzieci mogły nawiązywać z nimi relacje; sama staram się zapraszać rodziców
dziecka jak jest jakiś problem, żeby to wyjaśnić, żeby rodzic był zaangażowany i żeby dzieci
wiedziały, że mamy kontakt (wychowawczyni placówki).
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opiekunowie rodzinnych form opieki zastępczej

wychowawcy placówek
wielofunkcyjnych

Matryca 23. Specyfika oddziaływań wychowawczych w ocenie wychowawców
Zadania stawiane na drodze
Metody pracy z podopiecznymi
do usamodzielnienia się
rozmowa indywidualna (10K)
podstawowe czynności domowe - dyżury:
nawiązanie bliskiej relacji, okazywanie
gotowanie, sprzątanie, pranie (9K, 2M)
miłości, zrozumienia, akceptacji (2K, 2M)
drobne prace domowe, majsterkowanie (1K)
tworzenie rodzinnej atmosfery (2K)
wspomaganie wychowawcy (np.
rozmowa z psychologiem (1K)
przypilnowanie grupy młodszych dzieci) (1K)
poradnictwo rodzinne (1K)
dbanie o higienę osobistą (1M)
drama (2K)
dysponowanie finansami: oszczędzanie,
praca na emocjach, nad poczuciem własnej robienie zakupów (3K, 1M)
wartości (1K, 1M)
załatwianie spraw urzędowych (2K)
cykl zajęć grupowych tematycznych (3K)
nawiązywanie zdrowych relacji partnerskich,
zajęcia integrujące grupę (3K, 1M)
kontakty intymne (2K)
naśladownictwo (1K, 2M)
podejmowanie właściwych decyzji, ponoszenie
poprzez działanie, zajęcia praktyczne (2K,
konsekwencji (1K)
1M)
ukończenie szkoły, zdobycie zawodu (1K)
metoda kar i nagród (2K)
zdobycie pracy (1K)
rozmowa indywidualna (5K, 4M)
wsłuchiwanie się w potrzeby dzieci (1K)
aktywność społeczna (1K)
integracja rodziny, nawiązanie więzi (2K,
podstawowe czynności domowe (podział na
2M)
wszystkich
domowników):
gotowanie,
podział obowiązków domowych, wzajemna sprzątanie, pranie, prasowanie, zmywanie,
pomoc (4K, 1M)
wynoszenie śmieci (8K, 8M)
jasność i czytelność w relacjach rodzinnych
drobne prace domowe, majsterkowanie (1M)
(1M)
umiejętność dbania na co dzień o siebie i swoje
wspólna nauka, czytanie (2K)
otoczenie (1K)
wychowanie przez kulturę – wspólne wyjścia umiejętność dysponowania pieniędzmi:
do teatru, do kina (1M)
umiejętność wydawania kieszonkowego (5K)
wspólne wyjazdy (2K)
długofalowe planowanie wydatków (1K, 1M)
wspólne posiłki (1K)
robienie zakupów (2K, 2M)
metoda społeczności (1K)
oszczędzanie (1K)
zdobycie autorytetu (1K)
relacje rodzinne – znajomość obowiązków
metoda kar i nagród (2K)
matki i ojca (1K)
stanowczość, konsekwencja (1K, 1M)
gospodarowanie swoim czasem (1K)
ukazywanie konsekwencji wyborów (1K)
dbanie o wiedzę i wykształcenie, rozwijanie
wyciąganie wniosków z doświadczeń (1M)
zainteresowań (3K, 2M)
katalog norm i zasad (3K, 2M)
zdobycie zawodu (1M)
ustalanie i trzymanie granic (2M)
radzenie sobie z emocjami, komunikowanie się
prawdomówność, otwartość (1K, 1M)
z innymi, adekwatna samoocena (6M)
naśladownictwo, modelowanie (2K, 2M)
poruszanie się po mieście (2M)
odpowiedzialność za siebie i
odpowiedzialność grupowa (1K)
motywowanie do rozwoju (1K, 1M)
Źródło: badania własne
Opiekunowie rodzinnych form opieki zastępczej podkreślają znaczenie integracji
rodziny, także dzieci biologicznych i przysposobionych. Kładą oni duży nacisk na to, aby
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relacje w domu były jasne, oparte na prawdomówności i otwartości: Stanowczość,
konsekwencja, to jest dla mnie podstawa, bardzo duży nacisk kładę na prawdomówność w
domu i przynosi to rezultaty (wychowawczyni). Jak sami mówią, żyją oni z wychowankami
na co dzień, tworzą z nimi dom, rodzinę, a ta funkcjonuje dobrze tylko wtedy, gdy jest w niej
szczerość i wzajemna odpowiedzialność. W jednym z Rodzinnych Domów Dziecka
regularnie odbywają się społeczności, na których otwarcie rozmawia się o różnych ważnych
dla grupy sprawach, między innymi omawia się też pojawiające się problemy, konflikty:
Metoda społeczności jest skuteczna. Dzieci mogą wzajemnie się wspierać i uczyć zaufania i
szczerości (wychowawczyni). Integracji rodziny sprzyja również wspólnie spędzany czas.
Opiekunowie starają się znaleźć go dla wychowanków jak najwięcej. Stąd też, w miarę
możliwości, organizowane są wspólne posiłki, wyjścia do kina teatru (wychowanie przez
kulturę), czy wyjazdy. Inną formą, która integruje rodzinę, pozwala poczuć przynależność do
niej, a także wzbudza poczucie obowiązku jest sprawiedliwy podział obowiązków
domowych, wzajemna pomoc, wprowadzanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w
życiu rodziny: Też ta praca indywidualna, kiedy mamy czas dla każdego z nich, także ta
wzajemna pomoc, ta metoda kiedy starsi pomagają przy młodszych (z lekcjami, wybór
sukienki, włączyć komputer, sprawy różne, itd.) to oni się uczą sami od siebie. I to też takie
fajne jest, bo też poczucie tożsamości z miejscem, z osobami, ale też poczucie własnej
wartości wzrasta (wychowawczyni). Opiekunowie skupiają się również na motywowaniu
wychowanków do rozwoju (edukacyjnego, sportowego, artystycznego) oraz zachęcają ich do
aktywności społecznej poprzez udział w różnych konkursach, akademiach.
Wypowiedzi badanych wskazują, że metody wychowawcze stosowane w rodzinnych
formach opieki zastępczej są bardziej zbliżone do naturalnych sytuacji domowych, w których
młodzież odnajduje się spontanicznie, swobodnie w nie wchodzi. Instytucjonalizacja
placówek i liczebność grup, rzadko kiedy pozwala wychowawcom na indywidualny,
pogłębiony kontakt. Jak podkreślają niektórzy wychowawcy placówek, często przy
codziennych obowiązkach wychowawcy i mnóstwie dokumentacji brakuje czasu na „bycie z
wychowankiem”.
Poniższa sieć ukazuje najczęściej stosowane prze wychowawców/opiekunów metody
pracy.

91

91
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Edukacji i Twórczości

Sieć 26. Metody pracy wychowawców/opiekunów
poradnictwo rodzinne
rozmowy, wsparcie, naśladownictwo,
katalog kar i nagród, rozmowa z
psychologiem

drama, praca na emocjach, zajęcia
tematyczne, integracja grupy, poprzez
działanie

indywidualne

grupowe
placówki
Metody pracy
rodzinne formy zastępcze

indywidualne

integrujące rodzinę

rozmowy, wsparcie, motywowanie do
aktywności społecznej, do rozwoju,
naśladownictwo, katalog kar i nagród

wzajemna pomoc, podział obowiązków
domowych, wspólne zajęcia, wyjścia,
wyjazdy, społeczność, odpowiedzialność
grupowa

Źródło: badania własne
Jedną z najczęściej wskazywanych metod pracy z wychowankiem jest indywidualna
rozmowa. Badani wychowawcy obu form zastępczych doceniają i podkreślają jej znaczenie w
nawiązywaniu więzi z wychowankiem, budowaniem szczerych relacji.
Rozmowy te, jak deklarują wychowawcy są najczęściej spontaniczne, wynikają często
przy okazji tzw. rozmów o niczym: Gdzieś tam na łóżku, albo gdzieś tam w kącie się siadało i
się rozmawiało po prostu. Zaczynało się często od zupełnie jakichś tam drobiazgów, a
kończyło na poważnych tematach (wychowawczyni placówki). Czasem też wychowanek sam
je inicjuje, zwłaszcza gdy ma potrzebę otrzymania wsparcia, pomocy, rady lub po prostu
„wygadania się”: Dzieci chętnie rozmawiają. Opowiadają i czasami trzeba tylko poszukać,
wyczuć taki moment (wychowawczyni placówki). Dzieci same przychodzą, bo każdy chce
mieć taką bliskość, szczególnie dziewczyny przychodzą do żony i żona musi z nimi rozmawiać
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(wychowawczyni rodzinnych form zastępczych). Wychowawcom również zdarza się taki
kontakt inicjować, na przykład gdy coś ich niepokoi lub mają do podjęcia ważną decyzję
dotyczącą wychowanka. Zakres tematyczny rozmów jest bardzo szeroki, przedstawia go
poniższa matryca.

opiekunowie rodzinnych from
opieki zastępczej

wychowawcy placówek
wielofunkcyjnych

Matryca 24. Zakres tematyczny rozmów prowadzonych przez wychowawców
Treść rozmów indywidualnych z wychowankami
aktualne problemy dnia codziennego (2K, 1M)
lęk przed opuszczeniem placówki, usamodzielnieniem (2K)
przyszłość po opuszczeniu placówki (5K)
szkoła, nauka (5K)
wybór szkoły (5K)
praca, zarobkowanie (1M)
emocje, poczucie własnej wartości (4K, 1M)
aktualne potrzeby wychowanków (1K)
relacje z innymi ludźmi (1K)
relacje z płcią przeciwną, seksualność (6K, 1M)
dojrzewanie (1K)
relacje z rodzicami, rodzinami (2K, 1M)
życie prywatne, rodzinne wychowawców (1M)
zwykła rozmowa z dorosłym „o niczym”, bez narzuconego tematu (1K)
codzienne sprawy, problemy, radości, aktualne przeżycia (7K, 6M)
szkoła, nauka (6K, 3M)
wybór szkoły (1K)
zdobycie zawodu (1M)
plany na przyszłość (1K, 5M)
wspomnienia z dzieciństwa (2M)
rodzina biologiczna (2K, 2M)
funkcjonowanie w rodzinie zastępczej (1K)
emocje (1M)
relacje z rówieśnikami (1K, 1M)
aktualne potrzeby wychowanka (1K, 3M)
dojrzewanie (1M)
niewłaściwe zachowanie (1K)
Źródło: badania własne

Najczęstszym tematem rozmów są aktualne potrzeby wychowanków, ich problemy,
przeżycia, radości dnia codziennego, którymi chcą się podzielić z wychowawcą. Wiele
rozmów z wychowankami usamodzielniającymi się poświęconych jest ich przyszłości, tego
co będzie się działo po opuszczeniu placówki/rodziny zastępczej: Jak pytam co chcieliby
robić w przyszłości, nie mają konkretnych planów, mają małą świadomość co ich tam czeka
na zewnątrz (wychowawczyni placówki). Wychowankowie placówek często zgłaszają swoja
niepewność i lęki dotyczące tego momentu. Wspólnie omawiana jest ścieżka zawodowa
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wychowanka, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły, zawodu, poszukiwania pracy: Np. jak
trzeba wybrać szkołę, trzeba się zdecydować, więc rozmawialiśmy na ten temat, co chcieliby
ewentualnie, gdzie się widzą, w jakim zawodzie, w jakiej szkole (wychowawczyni placówki).
Równie często wychowawcy rozmawiają o aktualnych problemach lub sukcesach
edukacyjnych wychowanka, o tym co się dzieje w szkole. Wychowankowie/podopieczni
często opowiadają wychowawcom o swoich relacjach z innymi ludźmi, z rówieśnikami, radzą
się jak rozwiązać pojawiające się konflikty. Część rozmów o relacjach wiąże się z życiem
emocjonalnym wychowanków, kontaktami z płcią przeciwną, seksualnością: Ja pracuję w tej
chwili z chłopakami, więc i temat relacje chłopak – dziewczyna jest na porządku dziennym, i
nimi rozmawia się bardzo otwarcie na te tematy (wychowawca placówki). Poruszane są też
kwestie związane z dojrzewaniem młodzieży, a co za tym idzie również emocjami, z którymi
nie zawsze sobie radzą. Rozmowy dotyczą także funkcjonowania wychowanków w
placówkach czy rodzinnych formach zastępczych. Czasami wychowankowie mają potrzebę
powrotu do wspomnień z dzieciństwa, rozmowy o swoich rodzinach i ich sytuacji:
Rozmawiamy również o rodzicach – my współpracujemy z rodzinami, ja uważam, że to jest
klucz do sukcesu, lepiej mi się wychowuje dzieci, jeśli mam dobre relacje z rodzicami
(wychowawczyni rodzinnych form zastępczych). Wychowanków w palcówkach interesuje też
życie prywatne wychowawców: Tematy rozmów są różne, często wychowankowie wypytują o
nasze własne/ prywatne sprawy, są ciekawi jakie są relacje rodzinne (wychowawca
placówki).
Wśród zadań stawianych na drodze usamodzielnienia się wychowanka znajdują się
zadania tożsame dla obu form opieki zastępczej. Przedstawia je matryca 23. Najczęściej
wymienianym jest umiejętność poradzenia sobie z codziennymi obowiązkami domowymi.
Wychowawcy za przykład podają gotowanie, sprzątanie, pranie, zmywanie, wynoszenie
śmieci, które to czynności wykonują wychowankowie zgodnie z grafikiem dyżurów.
Opiekunowie rodzinnych form opieki zastępczej także uczą swoich podopiecznych
wykonywania szeregu czynności domowych, które z czasem zaczynają należeć do ich stałych,
zwykłych obowiązków: Uczę wykonywać wszystkie prace dokładnie, od początku do końca.
Gotowania chcę starszą dziewczynkę nauczyć. Staram się ich uczyć wszystkiego, one też chcą.
Pytają, kiedy idziemy robić obiad. Sprzątanie też tak samo. Najpierw wszystko pokazywałam,
teraz same wszystko robią. Nie muszę nikim dyrygować, oni sami, jest współpraca między
nimi (wychowawczyni rodzinnych form zastępczych). Młodzież pomaga także w drobnych
pracach domowych, naprawach: Wykorzystujemy ich predyspozycje, np. wychowanek ma
zdolności do reperowania, to jak nam się szafa połamała, no to my do niego się zwracamy
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(wychowawczyni placówki). Kolejnym ważnym aspektem jest umiejętność dbania o siebie
(również o higienę osobistą), o swoje otoczenie, organizowanie sobie miejsca pracy i
odpoczynku. Niezwykle ważną umiejętnością jest dysponowanie finansami: długofalowe
planowanie wydatków, oszczędzanie pieniędzy, umiejętność rozsądnego robienia zakupów,
planowania ich: Dzieci np. dysponują swoim kieszonkowym, chodzą na zakupy do sklepu,
muszą sobie wygospodarować te pieniądze, żeby im starczyło na to co chcą, mają niewiele,
ale z tej niewielkiej kwoty też muszą zaoszczędzić (wychowawczyni placówki). Samodzielność
jest związana z

odpowiedzialnością, czyli

ponoszeniem

konsekwencji. I to

jest

gospodarowanie własnymi pieniędzmi, gospodarowanie swoim czasem, swoim majątkiem.
Jeżeli dziewczyna odsprzedaje buty kupione miesiąc wcześniej trudno, to musi sobie poradzić
bez. Jeżeli defraudujemy pieniądze przeznaczone na bilet, a później łapią nas kanary i musimy
płacić, płacimy ze swoich. Niemniej jednak każdy krok starszych dzieci to jest krok
samodzielności (wychowawczyni rodzinnych form zastępczych). Istotne wydaje się być
nauczenie młodzieży radzenia sobie ze sprawami urzędowymi, tak aby w samodzielnym
życiu mogły korzystać z przysługujących im rozwiązań, ofert, rozliczać się z formalnych
zobowiązań.
Równie ważne wydaje się być dla wychowawców opanowanie przez młodzież
różnych kompetencji społecznych. Stąd też wychowawcy w placówkach poświęcają dużo
uwagi problematyce nawiązywania przez wychowanków zdrowych relacji partnerskich,
intymnych. Istnieje obawa, że problemy emocjonalne, które wychowankowie wynoszą z
domów rodzinnych spowodują, że relacje i związki, które będą budować mogą być
dysfunkcyjne, szkodliwe dla nich samych: To są dzieciaki, które są głodne pozytywnych
emocji, więc one bardzo łatwo wchodzą w relacje z osobami, z płcią przeciwną. Często
podejmują decyzje, które są krzywdzące. Ja szczególnie na to nacisk kładłam, żeby pokazywać
i mówić im o tym, jak wyglądają zdrowe relacje (wychowawczyni placówki). Opiekunowie
rodzinnych form zastępczych zwracają ponad to także uwagę na nauczenie podopiecznych
właściwego wypełniania roli rodzica, tak aby mogli się w przyszłości w tym zadaniu
realizować. Najczęściej robią to poprzez dawanie własnego przykładu: Chcemy, żeby kiedyś
umiał nawiązać dobre relacje rodzinne, żeby znał obowiązki matki, ojca. Chociaż on to widzi
u nas, ale też mu mówimy (wychowawczyni rodzinnych form zastępczych).
Aspektem, na który kładą nacisk wychowawcy jest rozwój wychowanka, ukończenie
przez niego szkoły oraz zdobycie zawodu, który zapewni mu utrzymanie na przyszłość. W
przypadku placówek wielofunkcyjnych wychowawcy skupiają się na pragmatycznej stronie
tego aspektu. Jak sami twierdzą wychowankowie niechętnie się uczą (poza pewnymi
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wyjątkami), nie mają zbyt wygórowanych ambicji edukacyjnych i zawodowych, więc celem
ich edukacji powinno być przede wszystkim zdobycie zawodu, w którym znajdą pracę:
Podstawą jest ukończenie szkoły i zdobycie zawodu. Dla niektórych ukończenie szkoły np.
zawodowej to już jest tak dużo czasami jak Oxford. Także zdobycie zawodu jest podstawowym
zadaniem, które i sobie i im stawiamy, bo jak nie mają zwodu, to wychodzą i praktycznie nie
mają nic, bo wsparcia w rodzinie nie mają (wychowawczyni placówki). W odróżnieniu od
placówek

opiekunowie

rodzinnych

form

zastępczych,

poza

oczywiście

aspektem

praktycznym, dużo częściej zapewniają podopiecznym możliwość rozwoju na innych polach
niż zawodowe. Dbają o ogólnie pojętą wiedzę, wykształcenie i rozwój zainteresowań
wychowanka: Ważne, żeby inwestował w siebie - kursy, szkolenia, żeby na przyszłość to
zaprocentowało (wychowawczyni rodzinnych form zastępczych), Poza tym na pewno
przygotowujemy poprzez to że chodzi na różne zajęcia dodatkowe, rozwija swoje zdolności, na
tym etapie jego rozwoju to jest najlepsze przygotowanie do przyszłości (wychowawca
rodzinnych form zastępczych).
Wskazania badanych pozwalają wysunąć dodatkowe wnioski. Mimo, iż większość
zadań stawianych przed wychowankami jest podobna, to w rodzinnych formach zastępczych
proces wypełniania tych zadań, sposoby ich realizacji są bardziej naturalne, przyjazne
wychowankowi. Między innymi, nauka wykonywania podstawowych czynności domowych
ma dużo szerszy zakres (w placówce nie wszystko wychowanek może zrobić sam) oraz
przebiega w bardziej naturalny sposób – podopieczny na co dzień dba o dom dla dobra
wszystkich domowników, także siebie, natomiast w placówce wychowankowie mają często
ograniczony czas pełnienia obowiązków wyznaczony dyżurami. Wychowanek w placówce
nie może też tak swobodnie dysponować finansami, jak podopieczni rodzinnych form
zastępczych. Jest on ograniczany przepisami, stanowiącymi zakres i sposób wydatkowania
pieniędzy, na co zwracają uwagę wychowawcy, a także sami wychowankowie.
Wielu badanych wskazuje na trudności, jakie mogą pojawić się przed wychowankiem
w zakresie spraw urzędowych. Z ich oceny wynika, że może on w tym aspekcie potrzebować
pomocy.
Poniższa sieć przedstawia katalog zadań na drodze do usamodzielnienia się
wychowanków, które są najczęściej stawiane przez wychowawców i opiekunów.
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Sieć 27. Zadania stawiane na drodze do usamodzielnienia się
Zadania stawiane na drodze do usamodzielnienia się

podstawowe
czynności domowe

dbanie o siebie
i swoje otoczenie

dysponowanie
finansami
wychowawcy
placówek

opiekunowie
rodzinnych form
zastępczych

kwestie urzędowe
rozwijanie
zainteresowań

pełnienie ról
społecznych

rozwijanie
zainteresowań

zdobycie
wykształcenia,
zawodu

adekwatna
samoocena

Źródło: badania własne
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2.12 Warunki oferowane przez środowisko lokalne
Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest niezbędna, nie tylko ze względów
formalnych, ale również w celu poszukiwania konstruktywnych form spędzania czasu
wychowankom, organizowania im różnego rodzaju atrakcji, wychodzenia z nimi poza
placówkę, umożliwiania kontaktów z innymi ludźmi, a także w celu pozyskiwania funduszy
(Matryca 25).
Matryca 25. Współpraca wychowawców ze środowiskiem lokalnym
Rodzaj podmiotu
Zakres współpracy
MOPR, MOPS (6)
sądy (4)

integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez
udział w projekcie we współpracy ze szkołą (nauka kręcenia filmów i animacji, różne spotkania)

wychowawcy placówek wielofunkcyjnych

szkoły (5)
Urząd Miasta (1)
Komenda Wojewódzka Policji (1)

wyjazdy dla dzieci

fundacje (2)
stowarzyszenia:
Towarzystwo Nasz Dom (1)
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza (1)
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
Odrobina Radości (1)
Cech Rzemiosł Różnych (1)
sponsorzy, firmy (4)
poradnia zaburzeń przy DSK (1)
wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu,
AIESEC (3)
studenci – praktykanci/ wychowawcy podwórkowi (2)

opiekunowie rodzinnych
form opieki zastępczej

placówki, w których wychowankowie
odbywają praktyki (1)

fundusze na operację wychowanka,
paczki świąteczne dla dzieci

terapia,

wyjazdy dla dzieci np. kolonie zimowe,
pomoc wychowankom usamodzielniającym się,
młodym matkom - kursy np. medyczne, opieki
nad dzieckiem, o wychowaniu dzieci
praktyki, dzięki którym wychowankowie otrzymują otrzymują kwalifikacje czeladnika, mistrza
ubrania, meble, pieniądze, karnety np. do fryzjera
rajd samochodami terenowymi dla dzieci - Ściana
Wschodnia Team,
zakup pralki i telewizora dla dzieci
kontakt dzieci z ludźmi z innego środowiska,
pomoc w nauce, zajęcia dla dzieci organizowane
przez studentów i wolontariuszy zagranicznych

sprawy finansowe i organizacyjne,
wywiady środowiskowe,
zabawy dla dzieci m. in. choinki w Teatrze Lalek,
wypłata zasiłków
składanie sprawozdań

MOPR(17)
sądy, kuratorzy (12)
Szkoły i przedszkola (5)

porady prawne udzielane przez studentów prawa,
pomoc w wypełnianiu wniosków

prawnicy, poradnia studencka (2)
Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki (2)
parafie (1)
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stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych (3),
Stowarzyszenie Droga (3)
Pomocy Dzieciom i Rodzinie Szansa (2),
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza (1)
Towarzystwo Nasz Dom (1)
Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji
Etap (1)
fundacje:
Viktoria – Pomóż Dzieciom (3)
Orlen (2)
Edukacji i Twórczości (2)
Ernst&Young (2)
Świętego Mikołaja (2)
Fundacja z Hajnówki (1)

wolontariusze (2)
domy kultury (1)
Fikoland (1)
Źródło: badania własne

organizowanie czasu wolnego dzieciom,
organizowanie wypoczynku, wakacji, rekreacji,
świetlice socjoterapeutyczne,
terapia,
pomoc w rozwiązywaniu problemów

fundusze na wakacje, na rekreację,
fundusze edukacyjne (np. zakup pianina, nauka
języków obcych),
fundusze na korepetycje,
wsparcie materialne na pomoce dydaktyczne,
fundusze na szkolenia dla opiekunów,
organizowanie szkoleń dla opiekunów,
organizowanie czasu wolnego dzieciom np. kino,
Fikoland, kuligi, zabawy choinkowe,
pomoc w nauce wolontariuszy polskich i zagranicznych

Wśród podmiotów, z którymi współpracują wychowawcy placówek opiekuńczowychowawczych najczęściej wymieniane są MOPR, sądy i szkoły. W przypadku wszystkich
trzech instytucji jest to współpraca obowiązkowa. Z własnej woli wychowawcy najczęściej
współpracują ze stowarzyszeniami i fundacjami, które proponują dzieciom ciekawe formy
spędzania czasu wolnego, organizują wyjazdy letnie lub zimowe, wspierają finansowo
i materialnie. Cytując jednego z wychowawców placówki, dla przyjemności to na pewno
współpracujemy z tymi organizacjami, które sprawiają dzieciom przyjemność. W odpowiedzi
na zaangażowanie, którego wymaga się od wychowawców, w jednej z placówek, z inicjatywy
wychowawczyni, powołane zostało stowarzyszenie, którego głównym celem jest pomoc
wychowankom usamodzielniającym się. Wychowawcy zaznaczają jednak, że nie istnieje
współpraca pomiędzy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, pracownicy nie podejmują
wspólnych przedsięwzięć, nie wpierają się nawzajem, często nawet nie znają się. Zarówno
dyrekcja placówek, jak i wychowawcy poszukują i pozyskują sponsorów, dzięki którym
możliwa jest organizacja różnego rodzaju atrakcji dla dzieci jak np. wyjścia do kina czy na
basen. Co ciekawe, zaledwie jeden wychowawca wskazuje na aktualną współpracę
z wolontariuszami, kilkoro wychowawców natomiast wyraża swoje ubolewanie nad tym, że
wolontariuszy brakuje. Wolontariusze, którzy przychodzili kiedyś do placówki preferowali
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pracę z młodszymi dziećmi. Poniższa wypowiedź jednej z wychowawczyń potwierdza
zapotrzebowanie na wolontariuszy: Pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna. Nawet myślę,
że chodzi mi o kontakt dzieci z ludźmi z innego środowiska, z innego świata. To jest
najważniejsze, ważniejsze niż korepetycje np. (bo generalnie na tym opiera się ich pomoc).
Dzieci nie bardzo mają możliwość kontaktu z młodzieżą, takimi 'innymi' ludźmi, którzy
mogliby pokazać ten inny świat, że można inaczej.
W przypadku rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka opiekunowie
również najczęściej wskazują na MOPR, sądy oraz urzędy jako organizacje, z którymi
współpracują, jednak zdania co do tej współpracy są mocno podzielone. Większość
opiekunów traktuje ją jako przykry obowiązek: wszystkie urzędy, które są w Białymstoku, to
są urzędy, które nie są wsparciem, ale kontrolą, prowadzeniem, nadzorem, takim doradztwem
bez konsekwencji. Niektórzy opiekunowie jednak postrzegają tę współpracę jako neutralną,
a inni nawet jako przyjemną, ponieważ pracownicy wymienionych instytucji służą
informacjami, doradzają. Opiekunowie rodzinnych form opieki zastępczej wykazują dużo
aktywności na polu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zauważalne jest znacznie
większe zaufanie w stosunku do fundacji i stowarzyszeń aniżeli do podmiotów państwowych.
Opiekunowie zaznaczają, że z własnej woli i potrzeby współpracują z tymi organizacjami,
które dają, celową pomoc, które się zajmują w miarę profesjonalnie, konkretnie udzielają
pomocy. Opiekunowie zawodowych rodzin zastępczych zgodnie twierdzą, że ogromnym
wsparciem była dla nich współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, w którym m. in.
regularnie odbywały się spotkania grupy wsparcia. W związku z przejęciem pieczy zastępczej
przez MOPR, współpraca z Ośrodkiem zakończyła się. Zawodowe rodziny zastępcze a także
rodzinne domy dziecka współpracują ściśle ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych
w zakresie organizowania grup wsparcia opiekunów, a także różnego rodzaju zajęć
i wyjazdów dla dzieci.
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studenci/praktykanci/wychowawcy podwórkowi

poradnia zaburzeo przy DSK

Cech Rzemiosł Różnych

opiekunowie praktyk

sponsorzy

policja

dobrowolna

wychowawcy placówek

urzędy

obowiązkowa

sądy, kuratorzy

wolontariusze

organizacje pozarządowe

Współpraca wychowawców

szkoły, przedszkola

Sieć 28. Współpraca wychowawców ze środowiskiem lokalnym

Fikoland

domy kultury

parafie
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prawnicy/poradnia studencka

dobrowolna

opiekunowie rodzinnych form

MOPR, MOPS

Fundacja Edukacji i Twórczości

Fundacja Edukacji i Twórczości

Zdecydowanie mniejszą aktywność w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym
przejawiają spokrewnione rodziny zastępcze, mniejszy jest też ich udział w poszukiwaniu
różnego rodzaju form wsparcia czy możliwości uczestnictwa we wszelkiego rodzaju
inicjatywach dla dzieci czy też szkoleniach dla opiekunów. Na podkreślenie zasługuje jednak
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Szansa, z którego oferty bardzo chętnie
korzystają. Nie mniej jednak, współpraca rodzin spokrewnionych z różnego typu podmiotami
sprowadza się głównie do instytucji państwowych tj. MOPR-u, szkół, sądów.
Poza podmiotami, z którymi współpraca jest obowiązkowa dla wszystkich
wychowawców pieczy zastępczej, jedynie organizacje pozarządowe oraz wolontariusze to
podmioty wskazywane zarówno przez wychowawców placówek jak i opiekunów rodzinnych
form opieki zastępczej, z którymi współpracują oni dobrowolnie (Sieć 28). Jak wynika z
badań zarówno wychowawcy placówek jak i rodzinnych form opieki zastępczej współpracują
ze środowiskiem lokalnym, przy czym najbardziej aktywni na tym polu są opiekunowie
zawodowych rodzin zastępczych a także rodzinnych domów dziecka. Oferta środowiska
lokalnego nie jest jednak wystarczająca, zwłaszcza jeżeli chodzi o wychowanków
przygotowujących się do usamodzielnienia. Ponadto, brakuje informacji o ofercie jaką
dysponuje środowisko lokalne. Opiekunowie najczęściej sami wyszukują ciekawych
propozycji.

Co

więcej,

wychowawcy

najchętniej

współpracują

z

organizacjami

pozarządowymi.
2.13 Wizja przyszłości

Przyszłość dla wielu wychowanków pieczy zastępczej jawi się jako coś
abstrakcyjnego i odległego. Wychowankowie najchętniej nie myślą o tym, co ich czeka w
przyszłości. Wyjście z placówki czy też opuszczenie rodziny zastępczej bądź rodzinnego
domu dziecka wiąże się z usamodzielnieniem lub decyzją o powrocie do rodzinnego domu,
jeśli jest to możliwe. Na wizję przyszłości wychowanków składają się między innymi plany
na przyszłość, marzenia i cele życiowe. Matryca 26 przedstawia plany na przyszłość badanej
młodzieży oraz możliwość ich realizacji.
Niemal jedna trzecia badanych dorastających wychowanków placówek (9 osób) nie
ma sprecyzowanych planów na przyszłość. Młodzież często nie myśli o tym co ich czeka po
opuszczeniu placówek. Z wypowiedzi badanych wynika, że wiele osób nie jest w stanie
wyobrazić sobie jak będzie wyglądała ich przyszłość: Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie
zastanawiałam się nad tym, zobaczymy, na razie najważniejsza jest dla mnie nauka, nie myślę
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na razie o usamodzielnieniu, o tym, co będę w przyszłości robić; Nie wiem, nie wyobrażam
sobie. Wychowankowie w placówce czują się bezpiecznie i nie myślą o usamodzielnianiu się,
zwłaszcza, że zazwyczaj perspektywy po wyjściu z placówki nie są korzystne. Plany
wychowanków, którzy myślą o przyszłości najczęściej związane są ze znalezieniem pracy, z
kontynuowaniem nauki, założeniem rodziny i znalezieniem mieszkania. Wychowankowie
posiadający plany wierzą, że uda im się je zrealizować, bo mają świadomość tego, że ich
realizacja zależy jedynie od nich samych. Wśród badanych wychowanków rodzinnych form,
wszystkie osoby posiadają plany na przyszłość i wiążą się one przede wszystkim, podobnie
jak u wychowanków placówek, z nauką, pracą, rodziną oraz mieszkaniem. Jednak tylko
połowa w nich (3osoby) jest przekonana, że zrealizuje swoje plany, pozostali nie są tego
pewni.

wychowankowie rodzinnych form opieki
zastępczej

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

Matryca 26. Plany wychowanków na przyszłość
Możliwość
Plany na przyszłość
realizacji
planów
znalezienie pracy (13K, 8K)
kontynuowanie nauki (10K, 4M)
założenie rodziny (6K, 5M)
znalezienie miejsca do mieszkania
(4K, 7M)
prowadzenie 'normalnego' życia
(3K)
założenie rodziny zastępczej dla
młodszego rodzeństwa (2K)
wyjazd za granicę (2M)
spełnienie zawodowe (2M)
założenie działalności
gospodarczej (1M)
plany niesprecyzowane (5K, 4M)

uda się (10K, 5M)
brak zdecydowania
(4M)
brak odpowiedzi
(8K, 4M)

znalezienie pracy (2K, 3M)
uda się (2K,1M)
kontynuowanie nauki (3K, 1M)
brak zdecydowania
założenie rodziny (2K, 1M)
(1K, 2M)
znalezienie miejsca do mieszkania
(1K, 2M)

Czynniki warunkujące możliwość realizacji planów
sami badani (11K,
7M)
pieniądze (1M)
znalezienie pracy
(1M)
brak odpowiedzi
(7K, 4M)

sami badani (3K,
2M)
brak odpowiedzi
(1M)

Źródło: badania własne
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Wizja przyszłości nierozerwalnie wiąże się z marzeniami i celami życiowymi.
Wychowankowie zarówno placówek jak i rodzinnych form opieki zastępczej mają ogromne trudności
z odróżnieniem celów życiowych od marzeń, często twierdzą, że cele i marzenia pokrywają się ze
sobą, co więcej, to co dla jednego wychowanka jest marzeniem, dla innego jest celem życiowym,
przykładem może być posiadanie rodziny. Niektórzy wychowankowie postrzegają rodzinę jako coś
nierealnego, coś co istnieje jedynie w sferze marzeń, co jest mało prawdopodobne, inni natomiast
traktują założenie rodziny jako swój cel życiowy. Trudno jest określić ilu wychowanków nie rozróżnia
marzeń od celów życiowych, ilu rzeczywiście rozróżnia i rozumie te pojęcia, dla ilu marzenia i cele są
zbieżne, dlatego też poniższa matryca przedstawia zbiorcze zestawienie bez podziału.

Matryca 27. Cele życiowe/marzenia wychowanków

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

Marzenia/cele życiowe
posiadanie szczęśliwej (pełnej, spokojnej, 'normalnej') rodziny
(7K, 5M)
posiadanie dobrej pracy (3K, 4M)
niepowielanie wzorców rodzinnych (2K)
zdobycie dobrego wykształcenia (6K, 1M)
posiadanie własnego mieszkania/domu (2K, 4M)
zrealizowanie się zawodowo (1M)
zrealizowanie się w rodzinie (1K)
wyjście z placówki (2K, 2M)
zapomnienie o przeszłości (1K)
prowadzenie normalnego życia, ułożona, szczęśliwa, zwyczajna
przyszłość (4K, 1M)
zdobycie zawodu (1K, 1M)
posiadanie dużej ilości pieniędzy (1K, 3M)
wyjazd za granicę (turystycznie, aby zdobyć doświadczenie, na
stałe) (2K, 2M)
osiągniecie czegoś w życiu, bycie kimś ważnym (2K, 1M)
założenie rodziny zastępczej dla swojego rodzeństwa (1K)
posiadanie telefonu (1M)
zapewnienie bytu rodzinie (1M)
wyjazd nad morze (1K)
znalezienie miłości (1K)
poprawa relacji w rodzinie (1K)
pomoc rodzeństwu (1K)
jazda na motorze (1K)
brak nałogów (1K)

Sposoby dążenia do
realizacji marzeń/celów
kontynuowanie nauki (7K, 6M)
podejmowanie indywidualnych
starań (4K, 1M)
szukanie pracy (3M)
oszczędzanie pieniędzy (2K)
znalezienie dobrego partnera
(1K)
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posiadanie szczęśliwej rodziny (4K, 2M)
posiadanie dobrej pracy (3M)
niepowielanie wzorców rodzinnych (1K, 1M)
zdobycie dobrego wykształcenia (1K)
posiadanie własnego mieszkania/domu (2M)
założenie własnego biznesu (mechanika samochodowa, szkoła
tańca) (1K, 1M)
zrealizowanie się zawodowo (mechanik samochodowy,
żołnierz) (2M)
wyjazd do ciepłych krajów (1M)
uczestnictwo w rajdach motokrosowych (1M)
wyjazd na karnawał do Rio (1K)
zagranie w W11 (1K)
wyjazd na misje pokojowe do Afryki (1M)

kontynuowanie nauki (2K,
1M)
rozwijanie zainteresowań (1K,
1M)
podjęcie pracy (1M)

Źródło: badania własne

Najczęstszym marzeniem/celem życiowym wychowanków placówek jest posiadanie
szczęśliwej rodziny. Dwoje dziewcząt marzy o tym, aby nie powielać wzorców z domów
rodzinnych, chciałabym jakoś ułożyć sobie życie, żeby nie postępować tak jak rodzice i jakoś
wybić się w górę. Znamienne jest to, że kilkoro wychowanków, którzy odróżniają cele
życiowe od marzeń, o marzeniach wyrażają się bardzo sceptycznie, o czym świadczyć mogą
poniższe wypowiedzi: Kiedyś miałem marzenie, jak dużo młodszy byłem, jak byłem w domu
dziecka, żeby wyjść z niego. Ale teraz już patrzę, że mam 17 lat i niedługo wyjdę, to już nie
mam takiego marzenia. Nie spełniło się; Nie mam marzeń, w marzenia wierzą ci, co nie znają
życia, po co mi marzenia, wolę patrzeć w przyszłość normalnie bez żadnych marzeń, co będzie
to będzie. Niektórzy wychowankowie o marzeniach i celach mówią bardzo poważnie, myśląc
o przyszłości swojej i swoich bliskich, chciałabym dać mojemu dziecku inne dzieciństwo niż
ja miałam. Żeby on był szczęśliwy i żeby mnie kochał; Chciałabym wziąć rodzeństwo do
rodziny zastępczej. Dla czworga dzieci marzeniem/celem jest wyjście z placówki: chcę stąd
wyjść, już 4 lata tu jestem, nie chce się tu siedzieć. Marzenia młodzieży z rodzinnych form
opieki zastępczej są bardzo podobne i najczęściej dotyczą posiadania szczęśliwej rodziny
i dobrej pracy. Możliwość realizacji marzeń/celów wychowankowie uzależniają przede
wszystkim od tego czy będą się dalej kształcić. Zarówno w przypadku podopiecznych
instytucjonalnych jak i rodzinnych form pieczy zastępczej, różnice w zakresie marzeń i celów
wśród dziewcząt i chłopców są nieznacznie.
W przygotowaniu do samodzielności, dorosłości i kreowaniu wizji przyszłości
wychowanków ogromną rolę odgrywają wychowawcy. Wszyscy opiekunowie zgodnie
twierdzą, że rozmowa jest podstawą wszelkich oddziaływań wychowawczych. Każdy
wychowawca pracujący ze starszymi wychowankami rozmawia z nimi na tematy związane
z przyszłością (matryca 28).
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Rozmowy o przyszłości są bardzo różne i bardzo indywidualne. Najczęściej odbywają
się spontanicznie, choć zdarzają się także rozmowy inicjowane. Często odbywają się w
kluczowych momentach życia wychowanka, przy okazji wyboru szkoły i przyszłego zawodu,
gdy wychowanek zbliża się do odejścia z placówki, gdy przechodzi na kolejny etap edukacji.
Wychowawcy podkreślają, że wychowankowie nie są świadomi tego co ich czeka w
przyszłości, po wyjściu z placówki, boją się i nie wybiegają w przyszłość, co potwierdza
wypowiedź jednej z wychowawczyń: Oni mają małą świadomość co ich tam czeka na
zewnątrz. Oni tu wszystko mają podane tak naprawdę, ugotowane, wyprane, posprzątane,
dostają kieszonkowe, które im w jakiś sposób wystarcza. Rzadko mówią o tym co będzie
później, oni wychodzą z założenia, że to jest takie łatwe wyjść stąd, że to nie jest żaden
problem, wyjść stąd, znaleźć mieszkanie, pracę. Dopiero jak pytam jak oni to zrobią to
zaczynają się schody. Oni wychodzą z założenia że to nie jest nic trudnego.
Matryca 28. Rozmowy wychowawców z wychowankami o przyszłości

wychowawcy placówek
wielofunkcyjnych

odbywają się
(10)

opiekunowie rodzinnych form
opieki zastępczej

Rozmowy o
przyszłości

odbywają się
(14)

Zakres tematyczny
wybór szkoły
wybór zawodu
struktura edukacji, wymagania
szkoła, postępy w szkole, frekwencja
radzenie sobie na praktykach
zainteresowania, uzdolnienia wychowanków
życie po opuszczeniu placówki
usamodzielnienie, wyprowadzenie się z placówki, przyszłe mieszkanie
dobre przykłady wychowanków, którzy się usamodzielnili, skończyli studia lub
studiują
plany usamodzielnienia
problemy wychowanków
problemy rodziców wychowanków
wybór szkoły
wybór zawodu
sprawy finansowe
kwestie emocjonalne
bliska przyszłość np. plany na wakacje
usamodzielnienie, wyprowadzenie się z RDD lub RZ, przyszłe mieszkanie
możliwość pozostania w RDD lub RZ po ukończeniu 18 lat
praca
możliwość powrotu do domu
zainteresowania, uzdolnienia podopiecznych
życie po opuszczeniu RDD lub RZ

Źródło: badania własne
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Niektórzy wychowawcy sygnalizują, że dzieci przebywające w placówce często nie są
dojrzałe na tyle, by myśleć o usamodzielnianiu się, o czym świadczy wypowiedź
wychowawczyni: Nasze dzieci są specyficzne, przesunęła się ta granica wstępowania w
dorosłość i tego, co dzieci odczuwają i mówią. Bardzo dużo dzieci gimnazjalnych jest na
poziomie podstawówki, bardzo są infantylne i mają inne potrzeby, które nie zostały
zaspokojone wcześniej, już z racji tego musimy przesunąć ten wiek i ten wiek, gdy chodzi o
rozmowę na te tematy trudne i usamodzielnienia, jak ja będę sobie radził w życiu, następuje
bardzo późno, to jest tutaj przesunięte, bo jak dziecko sobie nie uświadomi wcześniej różnych
rzeczy, to nie ma co go namawiać do usamodzielnienia, ani kreowania swojej przyszłości, bo
ono tego nie jest świadome i ono wie, że nie poradzi. Kiedy one już są na progu
podejmowania decyzji i coś się dzieje to wtedy jest z jednej strony za późno, z drugiej nie było
wcześniej możliwości żeby one sobie to uświadomiły. Ono tego nie może sobie wyobrazić jak
to będzie gdy ono będzie dorosłe. Kiedy przekracza tę barierę i zostaje postawione przed
faktem dokonanym, czyli granica 18-tu i musi coś zdecydować, to wtedy się zaczyna robić
problem. Tematyka rozmów z wychowankami o przyszłości zarówno w placówkach jak i w
rodzinnych formach oscyluje zazwyczaj wokół wyboru szkoły, zawodu, życiu po opuszczeniu
placówki. Spośród opiekunów rodzinnych form, sześcioro nie prowadzi z podopiecznymi
rozmów o przyszłości, a wynika to stąd, że dzieci są jeszcze bardzo małe.
Przyszłość wychowanków wiąże się także z posiadaniem partnera. Z badań wynika, że
niemal połowa wychowanków placówek (12 osób) posiada aktualnie partnera (Matryca 29).
Jednak tylko pięć osób planuje wspólną przyszłość. Pozostałe osoby cechuje ambiwalencja co
do dalszych losów z aktualnym partnerem, prawdopodobnie uwarunkowana w niektórych
przypadkach krótkim okresem bycia razem. Pozostali wychowankowie partnera nie posiadają,
bądź nie chcą poruszać tego tematu. Wielu zaznacza, że nie potrzebuje partnera, przynajmniej
na chwilę obecną.
Wśród młodzieży z rodzinnych form połowa (3 osoby) posiada partnera, z czego dwie
osoby wiążą z nim swoją dalszą przyszłość. W matrycy 29 przedstawione zostały cechy
aktualnych partnerów wychowanków, jak również preferowanie cechy partnerów w opinii
wychowanków nie posiadających aktualnie partnerów. Oto jak wyobraża sobie swoją przyszłą
partnerkę chłopiec z placówki: żeby miała coś w głowie, żeby była normalna, żeby pracowała,
nie brała narkotyków. Wskazywane cechy dowodzą tego, że wychowankowie dążą do
normalności, do posiadania porządnego partnera. Zarówno osoby posiadające jak i nie
posiadające partnerów podkreślają kulturę osobistą jako ważną cechę u partnera.
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Matryca 29. Posiadanie partnerów przez wychowanków

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

Posiadanie
partnera
posiada (9K,
3M)

wychowankowie
rodzinnych form
opieki zastępczej

nie posiada (9K,
9M)

posiada (2K,
1M)

Plany związane z partnerem
wspólna przyszłość (4K,
1M)
brak odpowiedzi lub
zdecydowania (5K,1M)
oddzielna przyszłość
(1M)

wspólna przyszłość (1K,
1M)
brak odpowiedzi (1K)

nie posiada (3K,
2M)

Cechy partnera życiowego
wsparcie, miłość, umiejętność doradzania, odpowiedzialność, obowiązkowość, brak nałogów,
opanowanie, opiekuńczość, dobroć, poukładanie,
kultura osobista, umiejętność rozmawiania, bycie
miłym
pracowitość, uroda, miłość, normalny charakter,
poukładanie, opiekuńczość, kultura osobista, mądrość, cierpliwość, odpowiedzialność, podejście
do dzieci, pomocniczość, brak nałogów, umiejętność doradzania, wsparcie, akceptacja, ambicja,
dążenie do celu, zaradność, dobroć, bycie miłym,
sympatycznym, zabawnym, szalonym
wsparcie, miłość, umiejętność doradzania, odpowiedzialność, obowiązkowość
normalny charakter, poukładanie, opiekuńczość,
kultura osobista, mądrość

Źródło: badania własne

Przyszłość to także plany związane z założeniem swojej rodziny (Matryca 30). Niemal
wszyscy badani wychowankowie wyrażają chęć posiadania własnej rodziny (35 osób).

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

Matryca 30. Plany wychowanków związane z rodziną
Chęć
założenia
rodziny
chce założyć
rodzinę
(17K, 12M)

Cechy rodziny
normalna (5K,
5M)
kochająca (2M,
4K)
mała (1K, 1M)
bez nałogów (1K)
zabawna (1K)
dobrze zarabiająca
(1K)
posiadająca czas
dla dzieci (1K)

Chęć posiadania
dzieci
chce mieć dzieci
(12K, 11M)

Reakcja w sytuacji ciąży
poradzenie sobie z tą sytuacją tj. zaopiekowanie się dzieckiem (13K, 8M)
radość (3K, 5M)
załamanie (5K)
szok (3K)
strach (3K) (w tym 2 już mające dzieci)
zaskoczenie (1M)
szczęście (1K)
brak zdecydowania (1K, 2M)
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chce założyć
chce
rodzinę
założyć
(3K, 3M)
rodzinę
(3K, 3M)

szczęśliwa (2K,
1M)
pełna (1M)
niemająca probleproblemów
mów
finansowych
finansowych (1M)
(1M)
utrzymująca konkontakt
z rodziną
takt
z rodziną
popochodzenia
(1M)
chodzenia
(1M)

chce mieć
chce
miećdzieci
dzieci
(3K, 3M)
(3K,
3M)

Życia (1K)
oddanie do Okna Życia
zaskoczenie (3M)
radość (1K, 1M)
poradzenie sobie z tą sytuacją tj. zaopiekowanie sięsię
dzieckiem
(2K,
1M)
zaopiekowanie
dzieckiem
(2K,
1M)
obawa (1M)

Źródło:
Źródło: badania własne
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest obiektem marzeń/celów życiowych
życiowych
wielu wychowanków. To właśnie rodzina zajmuje kluczowe miejsce w deklaracjach badanych
(Sieć 29). Z wypowiedzi badanych wynika, że
że ogromnie zależy im na tym, by ich przyszła

rodzina nie powielała wzorców z ich domów rodzinnych, o czym świadczą
świadczą poniższe cytaty:
Chcę mieć rodzinę na pewno lepszą, niż ja miałem; no taką normalną, żeby
żeby było bez kłótni; To
jest moim marzeniem największym, żeby
żeby mi się udało nie powielać jakichś tam wzorów
z mojego rodzinnego domu.
Sieć 29. Rodzina w opinii wychowanków

wychowankowie
rodzinnych form

wychowankowie placówek
wychowankowie placówek

Rodzina
Rodzina

chęć założenia
założenia rodziny
rodziny
chęć
17K,
12M
17K, 12M

chęć założenia
założenia rodziny
rodziny
chęć
3K,
3M
3K, 3M

cechy przyszłej rodziny:
normalna
kochająca
mała
bez nałogów
zabawna
dobrze zarabiająca
posiadająca czas dla dzieci

cechy przyszłej
przyszłej rodziny:
rodziny:
cechy
szczęśliwa
szczęśliwa
pełna
pełna
niemająca problemów
problemów
niemająca
finansowych
finansowych
utrzymująca kontakt
kontakt zz
utrzymująca
rodziną
pochodzenia
rodziną pochodzenia

Źródło:
Źródło: badania własne
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Mimo, że chęć założenia rodziny deklaruje znakomita większość wychowanków,
znacznie mniej myśli o posiadaniu dzieci (18 osób). Ambiwalencję przejawia sześcioro
wychowanków, spośród których troje dziewcząt ma już dzieci. Badana młodzież na
wiadomość o ciąży reagowałaby w przeróżny sposób. Większość wychowanków początkowo
byłaby w szoku, a nawet w stanie załamania, jednak po oswojeniu się z tą myślą,
zdecydowałaby się wychować dziecko. Deklaracje niektórych chłopców świadczą o ich
dojrzałości: Nie wiem jaka byłaby reakcja, na pewno poczułbym się do odpowiedzialności, na
pewno starałbym się jak najlepiej wychować dziecko, zapewnić wszystko czego ja nie miałem
w dzieciństwie.
Wizja przyszłości badanych wychowanków placówek jest dość niepewna. Wiele osób
nie ma sprecyzowanych planów na przyszłość. Młodzież nie jest świadoma przyszłości, tego
co ich czeka po usamodzielnieniu, co potwierdzają wychowawcy. Znacznie lepiej wygląda
sytuacja wśród wychowanków rodzinnych form, u których plany na przyszłość klarują się.
Marzenia i cele życiowe wychowanków są podobne i zazwyczaj dość realne, dotyczą często
założenia rodziny, znalezienia pracy i prowadzenia normalnego życia (Sieć 30). Znakomita
większość wychowanków chce mieć szczęśliwą rodzinę, porządnego partnera i dzieci.
Zauważalne jest dążenie podopiecznych do normalności.
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Źródło: badania własne

niepowielanie wzorców
rodzinnych

zdobycie zawodu

wyjście z placówki

szczęśliwa rodzina
wykształcenie

osiągniecie czegoś w życiu,
bycie kimś ważnym

sporadyczne wskazania

Plany na przyszłość wychowanków
placówek i rodzinnych form

najczęstsze wskazania

normalne życie

działalność gospodarcza

dobra praca

Sieć 30. Wizja przyszłości badanych wychowanków

mieszkanie

rodzina zastępcza dla
młodszego rodzeństwa

spełnienie zawodowe

wyjazd za granicę

pieniądze
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2.14 Wsparcie otrzymywane przez wychowanków
Dorastająca młodzież przebywająca w pieczy zastępczej to grupa, która szczególnie
2.14
Wsparcie
otrzymywane
przez
wychowanków
potrzebuje
wsparcia
społecznego.
Każde
ludzkie działanie, ukierunkowane na pomoc drugiej
osobie można
nazwać
wsparciem
społecznym.
W literaturze
rozróżnia
się pięć
głównych
roDorastająca
młodzież
przebywająca
w pieczy
zastępczej
to grupa,
która
szczególnie
potrzebuje
wsparciaspołecznego:
społecznego. emocjonalne
Każde ludzkie–działanie,
ukierunkowane
pomoc drugiejwerbalosobie
dzajów wsparcia
polegające
na dawaniunakomunikatów
można
nazwać wsparciem
społecznym.
W literaturze
rozróżnia się pięć
głównych na
rodzajów
wsparcia
nych świadczących
o akceptacji
drugiej
osoby, wartościujące
– polegające
udzielaniu
kospołecznego:
emocjonalne – polegające
na dawaniu
komunikatów
werbalnych
świadczących
munikatów wartościujących,
instrumentalne
– dostarczanie
konkretnej
pomocy,
świadczenieo
akceptacji
drugiej osoby,
wartościujące
– polegające
na udzielaniu
komunikatów
wartościujących,
usług, informacyjne
– udzielanie
rad, porad,
informacji
oraz duchowe
– występujące
wtedy,

instrumentalne – dostarczanie konkretnej pomocy, świadczenie usług, informacyjne – udzielanie rad,
17

gdy pomimo wsparcia w innych formach jednostka nadal pozostaje w sytuacji bez wyjścia .

porad, informacji oraz duchowe – występujące wtedy, gdy pomimo wsparcia w innych formach

Wśród badanej młodzieży aż 24 osoby deklarują posiadanie wsparcia (Sieć 31). W przypadku

jednostka nadal pozostaje w sytuacji bez wyjścia17. Wśród badanej młodzieży aż 24 osoby deklarują

wychowanków rodzinnych form opieki zastępczej jest to 100% badanych, natomiast wśród

posiadanie wsparcia (Sieć 31). W przypadku wychowanków rodzinnych form opieki zastępczej jest to

wychowanków placówek tylko 58%.

100% badanych, natomiast wśród wychowanków placówek tylko 58%.

Sieć 31.
31.Poczucie
Poczuciewsparcia
wsparcia
wśród
wychowanków
Sieć
wśród
wychowanków
Wsparcie
Wsparcie
wychowankowie
placówek

wychowankowie
rodzinnych form

wychowankowie
posiada - 12K, 6Mplacówek
nie posiada - 6K, 7M

wychowankowie roposiada
- 3K,
3M
dzinnych
form

rodzina (mama, tata,
posiadabrat,
- 12K,
6M
siostra,
wujek,
ciocia, babcia,
dziadek,
szwagier)
rodzina (mama,
tata,
przyjaciele/koledzy
siostra, brat, wujek,
wychowawcy
ciocia, babcia,
partnerzy
dziadek, szwagier)
dyrekcja
placówki
przyjaciele/koledzy
pedagog
z placówki
wychowawcy
nauczyciele
partnerzy

nie posiada - 6K, 7M

opiekunowie zastępczy
posiada - 3K, 3M
partnerzy
przyjaciele/koledzy
rodzina
(mama,
tata,
opiekunowie
zastępczy
siostra,
partnerzyszwagier,
przyjaciele/koledzy
dziadek,
chrzestna)
rodzina (mama, tata,
siostra, szwagier,
dziadek, chrzestna)

dyrekcja placówki
pedagog
z placówki
Źródło: Badania
własne
nauczyciele
17

S. Kawula: Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka. W: Pedagogika społeczna – dokonania –
aktualność – perspektywy. Pod red. S. Kawuli. Toruń, 2006
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S. Kawula: Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka. W: Pedagogika społeczna – dokonania –
aktualność – perspektywy. Pod red. S. Kawuli. Toruń, 2006
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Aż 13 wychowanków placówek (6K, 7M) nie odczuwa wsparcia ze strony innych
osób. Tak duża rozbieżność w stosunku do rodzinnych form opieki zastępczej zdecydowanie
przemawia na korzyść tych drugich. Wśród osób wspierających, wychowankowie placówek
najczęściej wskazują członków rodziny, natomiast wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - opiekunów zastępczych. Poniższa matryca przedstawia wskazania
na osoby wspierające wychowanków, a także na osoby, od których wychowankowie oczekują
wsparcia w sytuacjach trudnych.
Matryca 31. Poczucie i oczekiwanie wsparcia przez wychowanków

wychowankowie placówek
wielofunkcyjnych

rodzina (mama, tata, siostra,
brat, wujek, ciocia, babcia,
dziadek, szwagier) (9K, 7M)
przyjaciele/koledzy (6K, 1M)
wychowawcy (4K, 2M)
partnerzy (5K)
dyrekcja placówki (3K)
pedagog z placówki (1K)
nauczyciele (1K)

wychowankowie
rodzinnych form
opieki zastępczej

Osoby wspierające

opiekunowie zastępczy (3K,
3M)
partnerzy (1K)
przyjaciele/koledzy (2K, 1M)
rodzina (mama, tata, siostra,
szwagier, dziadek, chrzestna)
(1K, 2M)

Oczekiwanie
wsparcia w trudnej
sytuacji
oczekuje wsparcia
(15K, 10M)

oczekuje wsparcia
(3K, 3M)

Osoby, od których
wychowankowie oczekują
wsparcia

rodzina (mama, tata, siostra, brat,
ciocia, babcia, dziadek) (10K, 8M)
przyjaciele/koledzy z i spoza placówki (5K, 4M)
wychowawcy (4K, 5M)
partnerzy (6K)
dyrekcja placówki (1K)
brak wskazania na konkretne osoby
(1K, 1M)
opiekunowie zastępczy (3K, 3M)
rodzina (mama, tata, siostra, wujek,
babcia, dziadek) (2K, 3M)
przyjaciele/koledzy (3K, 1M)
partnerzy (2K, 1M)

Źródło: badania własne

Wsparcie ze strony innych osób jest szczególnie ważne w momentach trudnych,
kryzysowych, gdy jednostka nie jest w stanie sama poradzić sobie z sytuacją, w której się
znajduje. Takiego wsparcia w sytuacji trudnej oczekuje 25 wychowanków placówek i 6
wychowanków rodzinnych form. Sceptycyzm młodzieży instytucjonalnych form wynika
najczęściej ze złych doświadczeń z przeszłości, braku zaufania do innych osób. Na
potwierdzenie takiego stanu rzeczy fragmenty wypowiedzi wychowanków placówek: Nie, ja
bym liczył tylko sam na siebie; Sama bym sobie poradziła, w tych czasach nie można na
nikogo liczyć, z tyloma problemami sama sobie poradziłam, że z tym (ciąża) też bym sobie
poradziła. Aż 7 osób z placówek nie oczekuje wsparcia bądź nie wie czy go oczekuje. Wśród
podmiotów oczekiwanego wsparcia, wychowankowie placówek wskazują najczęściej rodzinę,
przyjaciół i wychowawców, wychowankowie rodzinnych form zaś, w pierwszej kolejności
114
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liczą na swoich opiekunów zastępczych. Oczekiwanie wsparcia od drugiej osoby w sytuacji
trudnej związane jest z poczuciem zaufania do tej osoby. Zauważalna jest tendencja
przejawiania większego zaufania wobec opiekunów zastępczych aniżeli wychowawców w
placówkach, co może być związane z mniejszą liczbą podopiecznych przypadających na
opiekuna, a w związku z tym z bardziej zindywidualizowanym podejściem do dziecka.
Wyraźnie widać, że zarówno u wychowanków placówek jak i rodzinnych form opieki
zastępczej, osoby aktualnie wspierające młodzież pokrywają się z osobami, od których
podopieczni oczekują wsparcia w sytuacjach trudnych. W przypadku wychowanków
placówek są to najczęściej członkowie rodziny, a w przypadku wychowanków rodzinnych
form opiekunowie zastępczy.
Poza osobami wspierającymi, istotna jest umiejętność wyróżnienia osoby ważnej.
Osoba ważna to taka, która odgrywa bądź odegrała w życiu jednostki jakąś istotną rolę, której
spotkanie przyczyniło się do rozwoju jednostki, która z różnych przyczyn jest kimś
znaczącym. Zaprezentowana poniżej matryca wskazuje na osoby ważne w życiu
wychowanków.

wychowank
owie
rodzinnych
form opieki
zastępczej

wychowank
owie
placówek
wielofunkcy
jnych

Matryca 32. Ważna osoba w życiu wychowanków

Posiadanie
ważnej
osoby
posiada
(13K, 6M)

posiada
(3K, 3M)

Wskazania na ważną osobę
rodzina (mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, ciocia) (7K,
6M)
przyjaciele (3K)
partnerzy (3K)
ojciec dziecka (1K)
opiekunowie zastępczy (2K, 1M)
partnerzy (2K, 1M)
rodzina (tata, siostra, dziadek) (2K, 1M)
przyjaciele/koledzy (1K, 1M)

Źródło: badania własne
Wśród badanych 61% wychowanków placówek i 100% podopiecznych rodzinnych
form jest w stanie wyróżnić osobę ważną. Aż 10 wychowanków placówek nie posiada osoby
znaczącej, a 3 osoby przejawiają brak zdecydowania odnośnie posiadania takiej osoby.
Wskazania podopiecznych placówek koncentrują się przede wszystkim na członkach rodziny,
To była moja mama, była dla mnie najważniejsza, do tej pory jest, chociaż nie żyje od 7 lat,
ale jest dla mnie najważniejsza; Babcia, z dzieciństwa pamiętam tylko ją, matki w ogóle nie
pamiętam. Babcia odprowadzała mnie do szkoły, wszystko kupowała i tak cały czas jest,
zawsze wszystko dla mnie by zrobiła. Inna wychowanka jako osobę znaczącą podaje ojca
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swojego dziecka, gdyż mimo, że
że nie są już razem, nie utrzymują nawet ze sobą kontaktu,
zawsze będzie on w jej życiu
życiu kimś ważnym. Młodzież rodzinnych form za osoby znaczące

uznaje opiekunów zastępczych, rodzinę, a także swoich partnerów i przyjaciół.
Osoba ważna niejednokrotnie utożsamiana jest przez wychowanków z osobą bliską.

Jak wynika z badań, potrzebę posiadania kogoś bliskiego dostrzega 25 wychowanków
placówek i 6 wychowanków rodzinnych form (Sieć 32).
Sieć 32.
bliskiej
osoby
wśród
wychowanków
Sieć
32.Potrzeba
Potrzebaposiadania
posiadania
bliskiej
osoby
wśród
wychowanków

Dostrzeganie potrzeby posiadania osoby bliskiej

wychowankowie
wychowankowie
plaplacówek
cówek

wychowankowierowychowankowie
rodzinnych
form
dzinnych form

dostrzega - 16K, 9M

dostrzega - 3K, 3M

posiada osobę bliską
15K, 9M

nie posiada osoby bliskiej
1K
1K

przyjaciele /koledzy
rodzina (dziadek, tata,
babcia, ciocia, mama,
wujek)
partnerzy
wychowawcy
dyrekcja placówki
pedagog

posiada osobę bliską
3K, 3M

przyjaciele/koledzy
przyjaciele/koledzy
opiekunowie zastępczy
zastępczy
opiekunowie
partnerzy
partnerzy
rodzina (siostra)
(siostra)
rodzina

Źródło:
Źródło: badania własne

Wśród
potrzebę
posiadania
bliskiej
osobyosoby
(31), prawie
wszyscy
(30)
Wśród osób,
osób,które
któredostrzegają
dostrzegają
potrzebę
posiadania
bliskiej
(31), prawie
wszymają
przynajmniej
jedną takąjedną
osobętaką
w osobę
swoim wotoczeniu.
Mimo to, Mimo
12 wychowanków
placówek
scy (30)
mają przynajmniej
swoim otoczeniu.
to, 12 wychowanków

chciałoby nawiązać bliską relację z drugą osobą, co świadczyć może o tym, że osoby bliskie z ich

placówek chciałoby nawiązać bliską relację z drugą osobą, co świadczyć może o tym, że oso-

otoczenia nie spełniają ich oczekiwań, bądź też nie zaspakajają w pełni ich potrzeb afiliacji. Pozostałe

by bliskie z ich otoczenia nie spełniają ich oczekiwań, bądź też nie zaspakajają w pełni ich
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potrzeb afiliacji. Pozostałe osoby, które aktualnie nie potrzebują bliskiej osoby, argumentują
to tym, że osoby bliskie, które posiadają w zupełności im wystarczają. Wśród wskazań na
osoby bliskie zarówno wśród wychowanków placówek jak i rodzinnych form opieki zastępczej najczęściej pojawiają się przyjaciele. Wychowankowie u osób bliskich szukają najczęściej wsparcia, oddania, szczerości, pomocniczości, zwracają także uwagę na to, czy osoby te
są godne zaufania (Matryca 33).

wychowankowie rodzinnych form
opieki zastępczej

wychowankowie placówek wielofunkcyjnych

Matryca 33. Bliska osoba w życiu wychowanków
Dostrzega Aktualne
Wskazania na bliską osobę
nie
posiadanie
potrzeby
bliskiej
posiadani
osoby
a bliskiej
osoby
dostrzega
posiada
przyjaciele (7K, 5M)
potrzebę
bliską
rodzina (dziadek, tata, babcia,
(16K, 9M) osobę
ciocia, mama, wujek) (3K,
(15K, 9M)
4M)
partnerzy (3K, 1M)
wychowawcy (1K)
dyrekcja placówki (1K)
pedagog (1K)
brak wskazania na konkretną
osobę (1K, 1M)

nie
dostrzega
potrzeby
(3K, 3M)

posiada
bliską
osobę (3K,
3M)

przyjaciele/koledzy (2K, 3M)
opiekunowie zastępczy (2K)
partnerzy (1M)
rodzina (siostra) (1K)

Cechy bliskiej
osoby

Chęć
posiadania
bliskiej
osoby

bycie godnym
zaufania, oddanie, miłość,
wsparcie, umiejętność rozmawiania, szczerość, pomocniczość, dyskrecja, bycie sympatycznym, wyrozumiałość,
zaradność,
otwartość, mądrość
oddanie, wsparcie, szczerość,
autentyczność,
bycie sympatycznym, pomocniczość,
dyskrecja, bycie
godnym zaufania, umiejętność
rozmawiania,
umiejętność
słuchania

istnieje chęć
(6K, 6M)

brak chęci
(4K, 4M)

brak
zdecydowania
(3K, 2M)

brak chęci
(3K, 3M)

Źródło: badania własne
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Deklaracje badanych dowodzą, że znaczna większość z nich posiada wsparcie ze strony innych osób. Warto zauważyć, że o ile wszyscy podopieczni rodzinnych form posiadają
wsparcie, o tyle wielu wychowanków placówek takiego wsparcia nie odczuwa. Opiekunowie
rodzinnych form najczęściej wskazywani są jako osoby wspierające podopiecznych, a także
jako osoby, od których wsparcia oczekują wychowankowie w sytuacjach trudnych. W przypadku wychowanków placówek osobami wspierającymi, a także tymi, od których młodzież
oczekuje wsparcia w momentach kryzysowych są przede wszystkim rodzice i inni członkowie
rodziny. Zdecydowana większość wychowanków deklaruje posiadanie osób ważnych, które w
większości przypadków pokrywają się z osobami wspierającymi. Nieco inaczej wygląda kwestia osób bliskich, zarówno wychowankowie placówek jak i rodzinnych form, za osoby bliskie uznają przede wszystkim przyjaciół. Istnieje spora grupa badanych, która odczuwa potrzebę posiadania osoby bliskiej, nawet jeżeli już ma w swoim otoczeniu kogoś takiego.

2.15 Trudności w procesie wychowawczym i oczekiwane wsparcie
Zarówno wychowawcy placówek jak i rodzinnych form opieki zastępczej w swojej
codziennej pracy wychowawczej borykają się z przeróżnymi problemami. Trudności te wiążą
się zarówno z wychowankiem jak i z wychowawcą (Matryca 34).

wychowawcy placówek wielofunkcyjnych

Matryca 34. Trudności wychowawców pieczy zastępczej

Rodzaj doświadczanych trudności
brak czasu dla wychowawców, brak możliwości indywidualnego podejścia
zbyt mało cierpliwości wychowawców
brak efektów pracy wychowawczej
niepowodzenia w pracy wychowawczej
trudności wewnętrzne wychowawców (zbyt silne przeżywanie problemów wychowanków i przenoszenie ich do swoich domów, trudności z panowaniem nad sobą wychowawców w sytuacjach trudnych)
trudności z równym traktowaniem wychowanków
trudności w planowaniu działań ze względu na nieprzewidywalność sytuacji
brak zaufania dzieci do wychowawców
brak motywacji dzieci do nauki
zaburzenia zachowania: agresja słowna i fizyczna, sięganie po używki (papierosy,
alkohol, narkotyki), ucieczki
zaburzanie procesu wychowawczego przez rodziny wychowanków (głównie rodziców)
trudności finansowe
zbyt mało wychowawców
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brak czasu dla dzieci
ograniczenia, blokady, bariery opiekunów
brak cierpliwości opiekunów
trudności wychowawcze
trudności dzieci z nauką
różnego rodzaju zaburzenia u dzieci FAS, RAD, syndrom odrzucenia
brak zrozumienia zaburzeń dzieci w szkole
dzielenie dzieci na 'swoje' i 'nie swoje'
zazdrość o uwagę rodziców/opiekunów dzieci biologicznych i przyjętych
brak czasu dla siebie
niska świadomość społeczna w zakresie pieczy zastępczej
trudności finansowe

Źródło: badania własne

Wśród trudności związanych z wychowankiem, wychowawcy placówek najczęściej
wskazują na zaburzenia zachowania, sięganie po używki, agresję, ucieczki czy też brak
motywacji do nauki. Wśród opiekunów rodzinnych form, najczęstsze problemy dotyczące
wychowanka to przede wszystkim zaburzenia u dzieci takie jak FAS, RAD, PTSD. Główne
problemy związane z osobą wychowawcy w przypadku wychowawców placówek jak i
opiekunów rodzinnych form dotyczą głównie niewystarczającej ilości czasu dla
wychowanków, braku cierpliwości, bezradności w procesie wychowania. Opiekunowie
zastępczy podkreślają własne ograniczenia i bariery, które najpierw trzeba mieć świadomość,
że one są, odkryć jakie, chcieć coś z nimi zrobić lub się pogodzić z tym, że nie można z tym
zrobić nic i nauczyć się jakoś z tym żyć. Wśród pozostałych trudności wszyscy zgodnie
zwracają uwagę na niewystarczające fundusze. Ponadto opiekunowie rodzinnych form
sygnalizują inny istotny problem, jakim jest niska świadomość społeczna w zakresie pieczy
zastępczej. Uwidacznia się to szczególnie w szkołach, gdzie zarówno nauczyciele jak i
dyrekcja wykazują niekiedy brak zrozumienia i wrażliwości na potrzeby i problemy dzieci
objętych pieczą zastępczą.
Pomimo różnej specyfiki instytucjonalnej i rodzinnej opieki zastępczej, pojawia się
wiele takich samych trudności, z którymi spotykają się zarówno wychowawcy placówek jak i
rodzinnych form (Sieć 33). Istnieją ponadto takie problemy, które są charakterystyczne
jedynie dla wychowawców placówek czy też opiekunów rodzinnych form.
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Źródło: badania własne

trudności z planowaniem działań ze względu na nieprzewidywalność sytuacji

trudności z równym
traktowaniem wychowanków

trudności wewnętrzne
wychowawców

brak zaufania dzieci
do wychowawców

wychowawcy placówek

zbyt mało
wychowawców

brak efektów pracy

zaburzenia zachowania dzieci
(agresja, używki, ucieczki)

zaburzenia procesu wychowania
przez rodziny wychowanków

Sieć 33. Trudności wychowawców pieczy zastępczej
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zaburzenia rozwojowe dzieci
np FAS, PTSD, RAD
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niska świadomość społeczna w zakresie
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Potrzeby wychowawców placówek wiążą się przede wszystkim z większą ilością
czasu dla wychowanków, a tym samym z potrzebą indywidualnego podejścia do
wychowanków. To z kolei implikuje konieczność zmniejszenia liczby wychowanków
przypadających na wychowawcę lub zwiększenia liczby zatrudnionych wychowawców.
Wychowawczynie placówek sygnalizują zapotrzebowanie na wychowawców płci męskiej,
których w tego typu placówkach brakuje, a ze względu na młodych chłopców, nie
posiadających w swoim otoczeniu męskich wzorców, są oni niezmiernie potrzebni. Druga
potrzeba dotyczy finansów, dzięki którym wychowankowie mogliby częściej wychodzić poza
placówkę, brać udział w różnego rodzaju zajęciach, kursach, szkoleniach. Dzięki finansom
można byłoby także lepiej wyposażyć placówkę chociażby w sprzęt multimedialny czy
pomoce edukacyjne. Wychowawcy dostrzegają także potrzebę kompleksowego podejścia do
wychowanków, w którym opieką otoczony byłby nie tylko wychowanek ale i jego rodzina.
Ponadto sygnalizowana jest potrzeba dokształcania się wychowawców, wsparcia ich w pracy
poprzez specjalistów a także superwizję. Warte odnotowania jest zapotrzebowanie na
wolontariuszy, którzy wspieraliby wychowawców w swojej pracy, proponowali ciekawe
formy spędzania wolnego czasu, pomagali w nauce. Istotna jest również potrzeba
zapewnienia lepszych warunków do usamodzielniania się wychowanków, bo to jest
placówka, to są sztuczne warunki, to nie jest środowisko naturalne (wychowawczyni
placówki).
Wśród opiekunów rodzinnych form opieki zastępczej potrzeby są dość podobne, wiążą
się głównie z czasem i finansami. Warto jednak zwrócić uwagę na ogromną potrzebę
opiekunów do podnoszenia swoich kompetencji, do permanentnego dokształcania się.
Potrzeba ta uzewnętrznia się zwłaszcza wśród opiekunów zawodowych rodzin zastępczych
oraz opiekunów rodzinnych domów dziecka. Opiekunowie ci stawiają na samorozwój, mają
świadomość tego, że od nich zależy wychowanie ich podopiecznych, dlatego też chcą stale się
szkolić. Niestety oferta szkoleń ze specjalistami często nie jest szeroka i dostępna dla
wszystkich, co więcej, szkolenia specjalistyczne są zazwyczaj drogie. Opiekunowie
wielokrotnie też powtarzają, że istnieje z ich strony ogromna potrzeba superwizji przez osoby
kompetentne, które mogłyby doradzić, podpowiedzieć jak postępować z dziećmi. Ponadto
samorozwój wiąże się także z radzeniem sobie wychowawców z ogromem problemów jakie
niesie ze sobą rodzicielstwo zastępcze, w którym opiekunowie muszą zrozumieć, że nigdy nie
będą rodzicami dla swoich podopiecznych, bo mimo, że człowiek wie że wkłada w to całe
serce, a

jednak stoi

na drugim planie. W poniższej matrycy zaprezentowane zostały
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wszystkie potrzeby wskazywane przez badanych wychowawców zarówno instytucjonalnych
jak i rodzinnych form opieki zastępczej.
Matryca 35. Potrzeby wychowawców pieczy zastępczej

opiekunowie rodzinnych form

wychowawcy placówek wielofunkcyjnych

Potrzeby wychowawców
więcej czasu dla dzieci
więcej cierpliwości ze strony wychowawców
mniej biurokracji, 'papierologii'
docenienie pracy wychowawców poprzez dobre słowo
mniej dzieci przypadających na jednego wychowawcę
indywidualne i kompleksowe podejście do wychowanka
więcej wychowawców płci męskiej
wsparcie kompetentnych osób w zakresie pracy z trudnym wychowankiem i superwizja
lepsza współpraca z innymi wychowawcami, pracownikami
więcej czasu dla siebie (praca cały rok, brak ferii, świąt, wakacji)
możliwość zrealizowania zaplanowanych działań, mniej nieprzewidywalnych sytuacji
dostrzeganie efektów oddziaływań wychowawczych
mniej chaosu i więcej spokoju w placówce
więcej możliwości wychodzenia z wychowankami poza placówkę i kontaktu z ludźmi spoza
placówki
lepsze warunki do usamodzielnienia się
dodatkowe kursy rozwijające wychowanków
więcej pieniędzy do wykorzystania dla wychowanków np. na czas wolny
wolontariusze np. do pomocy w odrabianiu lekcji, do organizacji czasu wolnego
objęcie wsparciem nie tylko wychowanka ale i jego rodziny
potrzeby materialne np. komputery
więcej czasu dla dzieci
więcej czasu na samorozwój
więcej funduszy m. in. na czas wolny dzieciom
więcej czasu dla siebie np. na wypoczynek
docenienia przez miłe słowo
więcej chęci do nauki u wychowanków
więcej zrozumienia wśród społeczeństwa
więcej spokoju
więcej cierpliwości
podnoszenie kompetencji opiekunów np. poprzez szkolenia
superwizja
wsparcie finansowe, materialne
Źródło: badania własne

Warto zwrócić uwagę na to, że podobnie jak w przypadku trudności, wiele potrzeb
wychowawców pieczy zastępczej jest takich samych zarówno u wychowawców placówek jak
i rodzinnych form opieki zastępczej (Sieć 34).
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trudności z planowaniem działań ze względu na nieprzewidywalność sytuacji

trudności z równym
traktowaniem wychowanków

trudności wewnętrzne
wychowawców

brak zaufania dzieci
do wychowawców

wychowawcy placówek

zbyt mało
wychowawców

brak efektów pracy

zaburzenia zachowania dzieci
(agresja, używki, ucieczki)

zaburzenia procesu wychowania
przez rodziny wychowanków

Sieć 33. Trudności wychowawców pieczy zastępczej
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W związku z licznymi trudnościami z jakimi borykają się wychowawcy pieczy
zastępczej, a także z ilością potrzeb jakie dostrzegają, klaruje się wizja usprawnionej
placówki wielofunkcyjnej, a także lepiej funkcjonującej rodziny zastępczej i rodzinnego
domu dziecka. Wśród sugerowanych zmian w placówkach, wychowawcy zwracają uwagę
przede wszystkim na reorganizację warunków lokalowych w kierunku bardziej domowych.
Ponadto, istotne jest kształtowanie samodzielności u wychowanków, co wiąże się ze zmianą
mentalności wychowawców z 'wyręczających' na 'wspomagających'. Co więcej, niektórzy
wychowawcy sugerują by opiekunem usamodzielnienia był wychowawca z placówki, który
dobrze zna wychowanka. Niezwykle istotne jest także wspieranie wychowanka po
opuszczeniu placówki, tak aby nie został on pozostawiony sam sobie.
Zmiany w funkcjonowaniu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka dotyczą
w dużej mierze możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji przez opiekunów, możliwości
korzystania z superwizji, a także lepszej współpracy z instytucjami państwowymi.
Opiekunowie proponują także zwiększenie funduszy na dziecko, dzięki czemu można byłoby
zapewnić mu więcej atrakcji, dodatkowych zajęć czy też wyjazdów na wakacje czy ferie.
Może to by wystarczyło zjeść, włączyć telewizor i sobie spokojnie siedzieć. A nie chodzić do
kina, do teatru, na basen, jeździć na wycieczki, czytać książki, u nas wszędzie są książki,
mamy tysiąc gier, coś robimy. Ja widzę, jakie możliwości dają finanse odpowiednie, ale żeby
to nie było celem, tylko środkiem (opiekunka). W matrycy 36 przedstawione zostały zmiany w
funkcjonowaniu placówek wielofunkcyjnych a także rodzin zastępczych oraz rodzinnych
domów dziecka sugerowane przez wychowawców.

wychowawcy placówek
wielofunkcyjnych

Matryca 36. Sugerowane przez wychowawców zmiany
Sugerowane zmiany w funkcjonowaniu pieczy zastępczej
większa obsada kadrowa; więcej zaufania i swobody w pracy, mniej kontroli; angażowanie
wychowawców w różne nowe działania; możliwość podnoszenia kwalifikacji wychowawców
(kursy, szkolenia itp.); zmiana zasad np. w zakresie finansów, gdzie pieniądze trzeba wydać
do końca miesiąca; mieszkania socjalne dla wychowanków, w których dzieci same
wydawałyby pieniądze, robiły opłaty, kupowały jedzenie; zapewnienie opiekuna
usamodzielnienia z placówki, a nie z MOPR-u; wsparcie wychowanków po opuszczeniu
placówki przez wychowawców;
większy nacisk na samodzielność dzieci; zmiana warunków lokalowych na bardziej domowe;
zmiana mentalności wychowawców z osób 'wyręczających' na 'wspierające';
regularne wizyty wolontariuszy i osób z zewnątrz, które proponowałyby ciekawe zajęcia,
zarażały swoimi zainteresowaniami wychowanków, pokazywały 'świat zewnętrzny';
zatrudnienie terapeuty; więcej funduszy na organizowanie czasu wolnego

127

123
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

opiekunowie
opiekunowie rodzinnych
rodzinnych form
form

Fundacja Edukacji i Twórczości

remontmieszkania,
mieszkania,zamiana
zamianamieszkania
mieszkaniananawiększe;
większe;więcej
więcejfunduszy
funduszynanadziecko;
dziecko;
remont
lepsza
lepszawspółpraca
współpracaz zinstytucjami
instytucjamitypu
typuMOPR;
MOPR;stała
stałasuperwizja;
superwizja;grupy
grupywsparcia;
wsparcia;
więcej
więcejspokoju;
spokoju;więcej
więcejzaangażowania
zaangażowaniarodziny
rodzinydziecka;
dziecka;wsparcie
wsparciezezestrony
stronywolontariuszy;
wolontariuszy;
współpraca
współpracazezespecjalistami;
specjalistami;współpraca
współpracaz znauczycielami;
nauczycielami;mniej
mniejkłopotów
kłopotówwychowawczych;
wychowawczych;
lepsza
lepszawspółpraca
współpracaz zpracownikami
pracownikamisocjalnymi;
socjalnymi;
więcejinformacji;
informacji;rozwijanie
rozwijaniekompetencji
kompetencjii isamorozwój
samorozwójopiekunów;
opiekunów;kursy
kursyi iszkolenia
szkoleniadla
dla
więcej
opiekunów;
opiekunów;zajęcia
zajęciadodatkowe
dodatkowedla
dladzieci
dziecinp.
np.kursy
kursyjęzyków
językówobcych;
obcych;
wyjazdy
wyjazdyintegracyjne;
integracyjne;spotkania
spotkaniaopiekunów
opiekunówrodzinnych
rodzinnychform
formopieki
opiekizastępczej;
zastępczej;
spotkania
spotkaniai iwspólne
wspólnezabawy
zabawydla
dladzieci
dzieciz zrodzinnych
rodzinnychform
formopieki
opiekizastępczej;
zastępczej;
wzrost
wzrostświadomości
świadomościspołecznej
społecznejwwzakresie
zakresierodzinnych
rodzinnychform
formopieki
opiekizastępczej;
zastępczej;
odpoczynekdla
dlaopiekunów
opiekunów
odpoczynek

Źródło:
Źródło: badania własne
Zarówno wychowawcy placówek jak i rodzinnych form opieki zastępczej borykają się
na co dzień z różnego rodzaju problemami. Problemy te najczęściej implikują potrzeby, a te z

kolei sugerują wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu placówki lub domu.
2.16 Wsparcie oczekiwane przez wychowawców ze strony środowiska
środowiska lokalnego
Spośród 12 badanych wychowawców placówek wielofunkcyjnych, 4 nie oczekuje od

nikogo żadnej
żadnej pomocy. Znakomita większość wychowawców chciałaby jednak otrzymywać
wsparcie od wielu różnych podmiotów. Celem współpracy i otrzymywanej pomocy jest dobro
dziecka i możliwość kompleksowej i indywidualnej pomocy mu. Poniższa matryca
przedstawia podmioty, od których wychowawcy oczekują pomocy a także zakres tej pomocy.
Warto zauważyć, że
że wychowawcy, którzy nie oczekują pomocy argumentują to tym, że
że
otrzymują wystarczającą pomoc i nie oczekują nic więcej. Wśród podmiotów, które pomagają
wychowawcom są inni wychowawcy, dyrekcja, pedagodzy i psychologowie. Interesujące jest
to, że
że wśród podmiotów, od których zarówno wychowawcy placówek jak i opiekunowie

rodzinnych form oczekują wsparcia pojawiają się tylko pedagodzy, psychologowie,
pracownicy socjalni, szkoły, rodziny wychowanków oraz wolontariusze. Pozostałe podmioty
oczekiwanej pomocy są różne dla wychowawców placówek i rodzinnych form pieczy
zastępczej (Sieć 35).
Matryca
przez
wychowawców/opiekunów
pomocpomoc
Matryca37.
37.Oczekiwana
Oczekiwana
przez
wychowawców/opiekunów

wychowawcy
placówek
wychowawcy
wielofunkcyjnych
placówek wielofunkcyjnych

Podmioty
oczekiwanej
Podmioty
oczekiwanej
pomocy
pomocy
wychowawcy
wychowawcy
dyrekcja
placówki
dyrekcja
placówki
pedagodzy
pedagodzy

Zakres
oczekiwanej
pomocy
Zakres
oczekiwanej
pomocy
współpraca,
wspólne
cele,
metody
pracy,
współpraca,
wspólne
cele,
metody
pracy,
wspieranie
nawzajem
wspieranie
się się
nawzajem
wspieranie
wychowawców,
wspieranie
wychowawców,
wysyłanie
wychowawców
na kursy doszkalająwysyłanie
wychowawców
na kursy
ce
doszkalające
konsultacje
konsultacje
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konsultacje
objęcie specjalnym programem dla dzieci z
zaburzeniami zachowania
pomoc w zakresie poszukiwania wychowanków 'na ucieczce',
służenie przykładem, autorytetem
współpraca w zakresie wychowywania dzieci,
praca nad sobą,
utrzymywanie kontaktów z dziećmi,
odpowiedzialność w kontaktach z dziećmi
pomoc w odrabianiu lekcji,
organizowanie czasu wolnego dzieciom
pomoc w zakresie współpracy z MOPR,
pomoc socjalna wychowankom usamodzielniającym się

psychologowie
szkoły (nauczyciele, pedagogowie,
dyrekcja szkoły)
policja i inne służby mundurowe

rodziny wychowanków

wolontariusze

opiekunowie rodzinnych form pieczy zastępczej

pracownicy socjalni
specjaliści w zakresie m. in. PTSD,
RAD, FAS
superwizorzy
psychologowie
terapeuci
pedagodzy
rodziny sprawujące pieczę zastępczą
szkoły (nauczyciele, pedagogowie,
dyrekcja szkoły)
rodziny wychowanków
wolontariusze
mentorzy
pracownicy socjalni
doradcy
prawnicy

Źródło: badania własne

szkolenia
stała superwizja
konsultacje
terapia
konsultacje
wymiana doświadczeń,
wspieranie się nawzajem
zrozumienie specyfiki funkcjonowania dzieci w
rodzinnych formach opieki zastępczej,
zrozumienie zachowań dzieci z zaburzeniami
zachowania
współpraca
pomoc w odrabianiu lekcji
organizowanie czasu wolnego dzieciom
okazjonalnie opieka nad dziećmi
wspieranie, prowadzenie wychowanków usamodzielniających się
pomoc w szukaniu pracy, mieszkania
pomoc w załatwianiu formalności
poradnictwo
porady prawne
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policja i inne służby mundurowe

wychowawcy placówek

(dyrekcja, wychowawcy)

personel placówki

Sieć 35. Wsparcie oczekiwane przez wychowawców

pracownicy socjalni

wolontariusze

psychologowie

Oczekiwanie wsparcia

pedagodzy

rodziny wychowanków

szkoły (pedagodzy, nauczyciele, dyrekcja)

rodziny sprawujące pieczę zastępczą

terapeuci

opiekunowie rodzinnych form

specjaliści

superwizorzy
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Aż 14 opiekunów rodzinnych form opieki zastępczej liczy na pomoc od innych, a jedynie 6
osób nie odczuwa potrzeby wsparcia. Opiekunowie zastępczy poza podstawowymi podmiotami
współpracy, wskazują na specjalistów od zburzeń takich jak PTSD, FAS czy też RAD, a także na
superwizorów. Dwóch opiekunów rodzinnych form opieki sygnalizuje potrzebę posiadania tak
zwanego mentora dla podopiecznych, którzy będą się usamodzielniać. Rolą mentora miałaby być
pomoc w łagodnym przejściu do dorosłości, a także wspieranie go w samodzielnym życiu. Jakoś tak
zauważyliśmy, że jakby problem jest duży taki ogólny z tymi osobami, które się usamodzielniają, że idą
na szeroką wodę i nie mają doświadczenia i pewnie to się źle kończy. Także dobrze jest jakby był taki
mentor, który byłby i który by prowadził jeszcze przez kilka lat po usamodzielnieniu i który wspierałby
(opiekunka).

2.17 Najcenniejsze aspekty pracy wychowawczej i polecane rozwiązania
Wychowawcy placówek zgodnie uznają konsekwencję za podstawę wszelkich
oddziaływań wychowawczych. Ponadto niezwykle ważna jest rozmowa z wychowankami,
bliski, serdeczny i szczery kontakt z nimi, a także indywidualne podejście. Znakomita
większość wychowawców zwraca też uwagę na kształtowanie w wychowankach
samodzielności oraz umożliwianie im podejmowania własnych decyzji i ponoszenia
konsekwencji, lepiej dać im (wychowankom) więcej swobody i zobaczyć jak to się sprawdzi. I
jak sami ponoszą konsekwencje swoich działań to jest o wiele lepiej, a ja jestem obok, zawsze
mogę z nimi pogadać, ale nie narzucam im, tak jak tym młodszym, tak żeby oni sami mogli
doświadczać i uczyć się na swoich błędach (wychowawczyni placówki). Wychowawcy
polecają również zmianę podejścia w ich pracy z typowo ‘nakazującego’ na ‘wspierające’.
Podkreślają także konieczność stałego dokształcania się i pracy nad sobą. Cenią sobie również
spędzanie czasu wspólnie z wychowankami i robienie czegoś razem, bo to zawsze integruje i
zbliża. Powołując się na wypowiedź jednej z wychowawczyń: najważniejsza jest praca z
zaangażowaniem i z takim ludzkim podejściem, tak jakby się postępowało z własnymi dziećmi.
Ze względu na specyfikę rodzinnych form opieki zastępczej, gdzie wychowankowie
wzrastają w warunkach zbliżonych do rodzinnych, opiekunowie wskazują na nieco inne
rozwiązania. Opiekunowie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka podkreślają
znaczenie równego traktowania dzieci biologicznych oraz przyjętych. Niezwykle ważny jest
rozsądek i umiejętność odpowiedniego podejścia do dzieci, tak aby ani biologiczne, ani
przyjęte nie czuły się pokrzywdzone. Rodziny sprawujące pieczę zastępczą podkreślają też
wagę i znaczenie stałego rozwijania się opiekunów, którzy powinni dawać przykład i
stanowić wzór do naśladowania dla podopiecznych: podstawowa zasada - świadectwo
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własnego życia. No bo czego ja mogę nauczyć, jeżeli nie pokażę tego sama sobą.
Opiekunowie polecają także bycie konsekwentnym i nie uleganie manipulacjom
wychowanków, a także ustalanie granic i zasad funkcjonowania w danej rodzinie. Ponadto
podobnie jak w przypadku wychowawców placówek, osoby tworzące rodziny zastępcze i
rodzinne domy dziecka postulują utrzymywanie bliskiej relacji z podopiecznym, opartej na
szczerości, rozmowie, wspólnym spędzaniu czasu. Poniższa matryca przedstawia polecane

wychowawcy placówek wielofunkcyjnych

przez wychowawców rozwiązania, a także najcenniejsze aspekty pracy wychowawczej.
Matryca 38. Najcenniejsze aspekty pracy wychowawczej i polecane rozwiązania
Najcenniejsze aspekty pracy
Polecane rozwiązania
wychowawczej
bliski kontakt z wychowankami
ustalanie i przestrzeganie granic
oparty na przyjaźni,
konsekwencja w działaniu
autentyczności
uczciwość i szczerość w stosunku do wychowanków
indywidualne podejście
dostrzegalne efekty pracy
radzenie sobie w życiu
praca opiekunów nad sobą
wychowanków
częste rozmowy z wychowankami
usamodzielniających się, którzy
permanentne poznawanie wychowanków
nie powielają wzorców
serdeczne, bliskie relacje z dziećmi
rodziców
wspólne wykonywanie codziennych czynności
możliwość pomocy
spokój w czasie rozmowy
wychowankom
wzajemny szacunek
praca z drugim człowiekiem
stałe dokształcanie się wychowawców
stałe rozwijanie się
cierpliwość
wychowawców, nauka nowych
autentyczność, bycie sobą
umiejętności
wspólne wyjścia poza placówkę
uczestnictwo w wychowywaniu
partnerskie relacje
dzieci
umożliwienie wychowankom podejmowania samodzielpokazanie namiastki
nych decyzji i ponoszenia konsekwencji
prawdziwego, 'normalnego'
towarzyszenie, wspieranie
życia
praca z zaangażowaniem
uśmiech dzieci kiedy coś im się
postępowanie z wychowankami jak z własnymi dziećmi
udaje
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równe traktowanie dzieci biologicznych i przyjętych
uczenie samodzielności poprzez gospodarowanie
pieniędzmi, uczenie codziennych obowiązków, porządku
wzajemny szacunek/ szacunek dla inności /uczenie
szacunku
nie narzucanie własnych oczekiwań i racji
prowadzenie rozmów indywidualnych
zaciskanie więzi z podopiecznym
zwracanie uwagi na własne ograniczenia
stałe dokształcanie się opiekunów
cierpliwość i obserwowanie dziecka
ustalenie harmonogramu i zasad funkcjonowania
ustalanie i przestrzeganie granic
konsekwencja w działaniu, nie uleganie
nagradzanie
motywowanie do nauki
bycie wzorem do naśladowania poprzez świadectwo
własnego życia
wygospodarowywanie czasu na wszystko
autentyczność
szczerość, omawianie ważnych spraw na forum
umożliwienie wychowankom podejmowania samodzielnych decyzji i ponoszenia konsekwencji
poświęcanie czasu dzieciom, bycie z nimi , spędzanie czasu
wolnego wspólnie

Źródło: badania własne

bliski kontakt z wychowankami
dostrzegalne efekty pracy
sukcesy wychowanków
przyczynianie się do rozwoju
wychowanków, uczestnictwo w
wychowywaniu dzieci
radzenie sobie w życiu
wychowanków
usamodzielniających się
zaufanie wychowanków do
opiekunów
możliwość pomocy
wychowankom, satysfakcja z
pomagania
świadomość robienia czegoś
dobrego
poczucie człowieczeństwa
praca z drugim człowiekiem,
kontakt z ludźmi
nieustający samorozwój
wychowawców, nauka nowych
umiejętności
odwzajemnianie przez dzieci
miłości opiekunów
szansa, że dzieci wyrosną na
'normalnych' ludzi
radość jaką dzieci wnoszą do
domu

Warto zwrócić uwagę na to, jak wiele takich samych rozwiązań polecają zarówno
wychowawcy placówek wielofunkcyjnych jak i rodzinnych form opieki zastępczej (Sieć 36).
Ze względu na specyfikę pieczy zastępczej pojawiają się także rozwiązania charakterystyczne
dla wychowawców placówek, którzy polecają np.częste wyjścia z podopiecznymi poza
placówkę, jak również typowe dla opiekunów rodzinnych form np. równe traktowanie dzieci
biologicznych i przyjętych.

135

129
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wychowawcy placówek

Źródło: badania własne

wspólne wykonywanie
codziennych czynności

wspólne wyjścia poza
placówkę

towarzyszenie,
wspieranie

praca z zaangażowaniem

postępowanie jak z własnymi
dziedmi

cierpliwośd

ustalanie i przestrzeganie granic

konsekwencja w działaniu

wzajemny szacunek

umożliwianie wychowankom
podejmowania samodzielnych decyzji i
ponoszenia konsekwencji

stałe poznawanie i obserwowanie
wychowanków

uczciwośd, szczerośd

autentycznośd

bliskie, partnerskie relacje z dziedmi

Polecane rozwiązania

stałe dokształcanie się wychowawców

indywidualne podejście i częste rozmowy
z wychowankami

Sieć 36. Polecane rozwiązania w pracy wychowawczej

ustalanie harmonogramu i zasad
funkcjonowania RZ lub RDD

137

poświęcanie czasu dzieciom

nie narzucanie własnych
oczekiwao

motywowanie do nauki

opiekunowie rodzinnych form

nagradzanie

bycie wzorem do naśladowania

własnych i przyjętych

równe traktowanie dzieci

uczenie samodzielności poprzez uczenie
porządku,codziennych czynności,
gospodarowania pieniędzmi
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Za najcenniejsze aspekty swojej pracy, zarówno wychowawcy placówek jak i
rodzinnych form opieki zastępczej uznają przede wszystkim bliski kontakt z wychowankami,
a także sukcesy swoich podopiecznych. Radość i satysfakcja gdy wychowankom udaje się coś
osiągnąć jest niezwykle wartościowa, jak widzę jakieś tam efekty małe u wychowanka, to to
jest po prostu piękne (opiekun). Wychowawcy podkreślają, że zazwyczaj efekty ich pracy są
odroczone, a na każdy nawet najmniejszy sukces trzeba czekać długo bo zazwyczaj jest to
krok do przodu i dwa do tyłu. Ale lepszy rydz niż nic (wychowawczyni placówki). Ponadto
świadomość, że usamodzielnieni wychowankowie radzą sobie w życiu, nawet w różnych
trudnych sytuacjach, nie powielają złych wzorców rodzin matki, czy ojca i są tacy krytyczni,
bardziej refleksyjni, mają większą świadomość, to to jest największa wartość, że jest szansa na
to, że one nie będą powielać tych wzorców, chociaż to jest trudne, ale zdarza się, że
pokoleniowo rodzina źle funkcjonowała, a dziecko staje się zupełnie inne i radzi sobie nieźle
(wychowawczyni placówki). Wszyscy wychowawcy zgodnie twierdzą, że ogromnie ważna
jest świadomość niesienia pomocy dzieciom, uczestniczenia w procesie ich wychowywania,
przyczynianie się do ich rozwoju. Wielu wychowawców utożsamia sprawowanie pieczy
zastępczej z pełnieniem pewnej misji, z powołaniem, poczucie tego, że chyba najważniejszym
jest to, żeby coś z siebie dać, coś zostawić po sobie. Że taka świadomość jest, że się pracuje
nie tylko po to żeby zarabiać pieniądze, ale że człowiek robi coś dobrego (opiekunka).
Ponadto, większość wychowawców za niezwykle cenne uznaje możliwość nieustannego
rozwijania siebie. Sieć 37 prezentuje najcenniejsze aspekty pracy wychowawczej w opinii
badanych opiekunów.
W związku z tym, że zarówno polecane rozwiązania jak i najcenniejsze aspekty pracy
wychowawczej nie różnią się znacząco między wskazaniami wychowawców placówek i
opiekunów rodzinnych form, zasadna jest współpraca pomiędzy wychowawcami w celu
wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wspierania się.
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uśmiech dzieci gdy
coś im wychodzi

pokazywanie namiastki
‘normalnego’ życia

wychowawcy
placówek

możliwość pomocy

dostrzegalne efekty pracy

radzenie sobie w życiu
wychowanków
usamodzielnionych

stały rozwój wychowawców

Najcenniejsze aspekty
pracy wychowawczej

uczestnictwo
w wychowywaniu dzieci

praca z drugim człowiekiem

bliski kontakt z wychowankami

Sieć 37. Najcenniejsze aspekty pracy wychowawczej w opinii badanych wychowawców

odwzajemnianie przez dzieci
miłości opiekunów

radość jaką dzieci
wnoszą do domu

szansa, że dzieci wyrosną na
‘normalnych’ ludzi

opiekunowie
rodzinnych form

sukcesy wychowanków

zaufanie wychowanków

świadomość czynienia dobra,
wewnętrzne spełnienie
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REKOMENDACJE
1.

Doskonalenie procesu

usamodzielnienia wychowanków w

umiejętności

intrapersonalnych,

inter

i

wykorzystywanie

aspekcie rozwijania
i

wzmacnianie

ich

indywidualnego potencjału.
2.

Podejmowanie pracy psychologiczno-pedagogicznej z wychowankami nad rozwijaniem
ich samoświadomości (treningi interpersonalne, socjoterapia, treningi zastępowania
agresji). Wzmacnianie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości.

3.

Uświadamianie wychowankom znaczenia wykształcenia, wskazywanie na rolę edukacji,
ukazywanie jej jako narzędzia do zmiany ich sytuacji życiowej, szansy na lepsze życie.

4.

Wsparcie wychowanków w zakresie rozwijania ich zainteresowań poprzez pracę
indywidualną podejmowaną przez mentora.

5.

Wzmacnianie współpracy wychowawców z instytucjami rynku pracy. Wyposażanie
wychowanków w wiedzę dotyczącą rynku pracy (usługi takie jak poradnictwo,
doradztwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy). Szczególnie pożądane
byłyby regularne spotkania warsztatowe z doradcą zawodowym w celu budowania
samoświadomości zawodowej wychowanków.

6.

Wykorzystywanie pracy z grupą np. metodą projektów do budowania proaktywnej
postawy wychowanków (poczucie sprawstwa, rozbudzanie ambicji).

7.

Wykorzystanie walorów wolontariatu w celu rozwijania wrażliwości i empatii
wychowanków na potrzeby Innych, a także zmiany obrazu własnej osoby z potrzebującej
na dawcę pomocy. Praca na rzecz drugiego człowieka może służyć lepszemu poznaniu
siebie, motywowaniu do pracy nad sobą, dostarczaniu nowych doświadczeń i przeżyć,
dzięki czemu wychowankowie mogą poczuć się ważni, potrzebni i usatysfakcjonowani.

8.

Wsparcie oddziaływań wychowawców w zakresie usamodzielnienia wychowanków
przez mentora. Mentor wzbudzałby zaufanie wychowanków, pomagałby w odnalezieniu
się w samodzielnym, dorosłym życiu, a także na rynku pracy, byłby dla nich wzorcem,
osobą aktywną i wspierającą do aktywności.

9.

Zbudowanie

bazy

szkoleniowej

odpowiadającej

na

potrzeby

wychowawców,

umożliwienie dostępu do stałych superwizji w celu rozwijania poczucia kompetencji
zawodowych i społecznych.
10. Dostęp do specjalistycznej pomocy mającej na celu wsparcie wychowawców w zakresie
pracy z wychowankami wykazującymi zaburzenia rozwojowe.
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11. Wzmacnianie współpracy z instytucjami środowiska lokalnego: szkołami, urzędami,
organizacjami pozarządowymi, instytucjami pomocowymi. Wzbogacanie zakresu tej
współpracy o nowe formy.
12. Rozwijanie świadomości środowiska lokalnego w zakresie potrzeb i problemów jakich
doświadczają wychowankowie pieczy zastępczej.
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ANEKSY
Kwestionariusz wywiadu z wychowankami Wielofunkcyjnych Placówek OpiekuńczoWychowawczych „Jedynka”, „Dwójka” i Pogotowia Opiekuńczego

Drodzy Wychowankowie!
Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o udział w badaniach naukowych w ramach
projektu „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w
Białymstoku”. Wszystkie odpowiedzi objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane tylko do
celów projektu. Szczere odpowiedzi będą źródłem informacji i przyczynią się do rzetelności
wniosków badawczych.

Płeć.................................
Wiek ….........................; Rok urodzenia.......................
Szkoła............................

1. Czy czujesz się przygotowany (-a) do wejścia w dorosłość, do bycia samodzielnym (-ą)?
Odpowiedź uzasadnij.
2. Czego potrzebujesz, abyś mógł (mogła) być samodzielny (-a)?
3. Co stanowi dla Ciebie największy problem na drodze do samodzielności? Czy są to
problemy zewnętrzne czy tkwiące w Tobie?
4. Czy warunki socjalno-bytowe oferowane przez placówkę, w której przebywasz są dla
Ciebie wystarczające? Jeśli nie, to czego jeszcze byś potrzebował (-a)?
5. W jaki sposób wybierzesz swój zawód? Czy to będzie Twoja samodzielna decyzja? Czy
wiesz jakie wymagania musisz spełnić, by pracować w tym zawodzie?
6. Co lubisz robić? Jakie są Twoje zainteresowania, hobby, pasje? W jaki sposób je
realizujesz

i rozwijasz?

7. W jaki sposób spędzasz wolny czas? Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
8. Jakie posiadasz uzdolnienia? Czy uczęszczasz na jakieś dodatkowe zajęcia? Jeżeli tak, to
na jakie?
9. Czy otrzymałeś (-aś) jakieś wyróżnienia, nagrody, dyplomy? Jeżeli tak, to jakie?
10. Czy chciałbyś (-łabyś) pomagać innym, jeśli tak to komu i w jaki sposób?
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a) Czym według Ciebie jest wolontariat?
b) Czy chciałbyś (-łabyś) być wolontariuszem (-ką)?
c) Czy znasz organizacje, które zatrudniają wolontariuszy?Jeśli tak, to wymień je.
d) Czy wiesz gdzie się zgłosić by zostać wolontariuszem (-ką)?
e) Czy znasz organizacje, które oferują bezpłatne staże młodym ludziom?
11. Jak się czujesz w swojej grupie? Jaka jest Twoja rola/pozycja w grupie?
12. Czy w gronie rówieśników jesteś lubiany (-a)? Za co najbardziej Cię lubią koleżanki i
koledzy?
13. Jak się czujesz jako kobieta/mężczyzna?
a) Czy lubisz siebie jako kobietę/mężczyznę?
b) Jakie korzyści wynikają z tego, że jesteś kobietą/mężczyzną?
c) Jakie problemy wynikają z tego, że jesteś kobietą/mężczyzną?
d) Czy chciałbyś (-łabyś) zmienić płeć, gdyby była taka możliwość?
14. Jakbyś zareagował (-a) na wiadomość, że będziesz mieć dziecko?
a) Gdybyś znalazł (-a) się w takiej sytuacji, jakiego rodzaju wsparcia i z czyjej strony
oczekiwałbyś (-łabyś)?
15. Czy płeć ma znaczenie na rynku pracy?
a) w znalezieniu pracy?
b) w wykonywaniu pracy na co dzień?
16. Czy lubisz swoich wychowawców?
a) Jakie masz z nimi relacje?
b) Czy masz do nich zaufanie?
17. W jaki sposób wychowawcy się do Ciebie zwracają? Jakich używają słów? Jak
najczęściej Cię nazywają?
18. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? Co planujesz robić po opuszczeniu placówki?
19. Jak myślisz, czy uda Ci się zrealizować te plany? Od czego to będzie zależeć?
20. Jakie masz marzenia?
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a) Co robisz, aby spełnić swoje marzenia?
21. Co jest Twoim celem życiowym?
a) W jaki sposób dążysz do wyznaczonego celu?
b) Kto najbardziej Cię wspiera w dążeniu do celu?
22. Czy chciałbyś (-łabyś) założyć własną rodzinę? Jeśli tak, to kiedy?
a) Jaką chciałbyś (-łabyś) mieć rodzinę? Czy i ile dzieci chciałbyś (-łabyś) mieć?
23. Czy masz już partnera i chciałbyś (-abyś) z nią (nim) założyć rodzinę? Jeśli tak, to kim
jest Twój partner? Jeśli nie, jak wyobrażasz sobie swojego partnera?
24. Czym jest dla Ciebie: zaufanie, przyjaźń, miłość?
25. Co oznacza i jakie znaczenie ma dla Ciebie posiadanie przyjaciela i bycie przyjacielem?
26. Na kogo możesz liczyć w trudnych sytuacjach?
27. Czy jest/był w Twoim życiu ktoś, kto odgrywa/odegrał ważną rolę?
a) Kto to jest/był?
b) Dlaczego jest/była to osoba ważna?
c) Jakie cechy ma/miała?
28. Czy masz bliską osobę, której ufasz, z którą zawsze możesz porozmawiać? Kim jest ta
osoba?
a) Jeśli nie, to czy chciałbyś (-łabyś) mieć bliską osobę? Czy chciałbyś (-łabyś) z taką
osobą przebywać, spędzać czas, rozmawiać, pomagać jej i otrzymywać pomoc od niej?
Jakie cechy powinna mieć taka osoba? Czego byś od niej oczekiwał (-a)?
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Kwestionariusz wywiadu z podopiecznymi rodzinnych form opieki zastępczej
Drodzy Podopieczni!
Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o udział w badaniach naukowych w ramach
projektu „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w
Białymstoku”. Wszystkie odpowiedzi objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane tylko do
celów projektu. Szczere odpowiedzi będą źródłem informacji i przyczynią się do rzetelności
wniosków badawczych.

Płeć.................................
Wiek...............................; Rok urodzenia.......................
Szkoła............................

1. Czy czujesz się przygotowany (-a) do wejścia w dorosłość, do bycia samodzielnym?
Odpowiedź uzasadnij.
2. Czego potrzebujesz, abyś mógł (mogła) być samodzielny (-a)?
3. Co stanowi dla Ciebie największy problem na drodze do samodzielności? Czy są to
problemy zewnętrzne czy tkwiące w Tobie?
4. Czy warunki socjalno-bytowe oferowane przez rodzinę, w której przebywasz są dla
Ciebie wystarczające? Jeśli nie, to czego jeszcze byś potrzebował (-a)?
5. W jaki sposób wybierzesz swój zawód? Czy to będzie Twoja samodzielna decyzja? Czy
wiesz jakie wymagania musisz spełnić, by pracować w tym zawodzie?
6. Co lubisz robić? Jakie są Twoje zainteresowania, hobby, pasje? W jaki sposób je
realizujesz i rozwijasz?
7. W jaki sposób spędzasz wolny czas? Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
8. Jakie posiadasz uzdolnienia? Czy uczęszczasz na jakieś dodatkowe zajęcia? Jeżeli tak, to
na jakie?
9. Czy otrzymałeś (-aś) jakieś wyróżnienia, nagrody, dyplomy? Jeżeli tak, to jakie?
10. Czy chciałbyś (-łabyś) pomagać innym, jeśli tak to komu i w jaki sposób?
a) Czym według Ciebie jest wolontariat?
b) Czy chciałbyś (-łabyś) być wolontariuszem (-ką)?
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c) Czy znasz organizacje, które zatrudniają wolontariuszy?Jeśli tak, to wymień je.
d) Czy wiesz gdzie się zgłosić by zostać wolontariuszem (-ką)?
e) Czy znasz organizacje, które oferują bezpłatne staże młodym ludziom?
11. Jak się czujesz w swojej rodzinie? Jaka jest Twoja rola/pozycja w rodzinie?
12. Czy w gronie rówieśników jesteś lubiany (-a)? Za co najbardziej Cię lubią koleżanki i
koledzy?
13. Jak się czujesz jako kobieta/mężczyzna?
a) Czy lubisz siebie jako kobietę/mężczyznę?
b) Jakie korzyści wynikają z tego, że jesteś kobietą/mężczyzną?
c) Jakie problemy wynikają z tego, że jesteś kobietą/mężczyzną?
d) Czy chciałbyś (-łabyś) zmienić płeć, gdyby była taka możliwość?
14. Jakbyś zareagował (-a) na wiadomość, że będziesz mieć dziecko?
a) Gdybyś znalazł (-a) się w takiej sytuacji, jakiego rodzaju wsparcia i z czyjej strony
oczekiwałbyś (-łabyś)?
15. Czy płeć ma znaczenie na rynku pracy?
a) w znalezieniu pracy?
b) w wykonywaniu pracy na co dzień?
16. Czy lubisz swoich opiekunów?
a) Jakie masz z nimi relacje?
b) Czy masz do nich zaufanie?
17. W jaki sposób opiekunowie się do Ciebie zwracają? Jakich używają słów? Jak najczęściej
Cię nazywają?
18. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? Co planujesz robić po opuszczeniu rodzinnego
domu dziecka/rodziny zastępczej?
19. Jak myślisz, czy uda Ci się zrealizować te plany? Od czego to będzie zależeć?
20. Jakie masz marzenia?
a) Co robisz, aby spełnić swoje marzenia?
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21. Co jest Twoim celem życiowym?
a) W jaki sposób dążysz do wyznaczonego celu?
b) Kto najbardziej Cię wspiera w dążeniu do celu?
22. Czy chciałbyś (-łabyś) założyć własną rodzinę? Jeśli tak, to kiedy?
a) Jaką chciałbyś (-łabyś) mieć rodzinę? Czy i ile dzieci chciałbyś (-łabyś) mieć?
23. Czy masz już partnera i chciałbyś (-abyś) z nią (nim) założyć rodzinę? Jeśli tak, to kim
jest Twój partner? Jeśli nie, jak wyobrażasz sobie swojego partnera?
24. Czym jest dla Ciebie: zaufanie, przyjaźń, miłość?
25. Co oznacza i jakie znaczenie ma dla Ciebie posiadanie przyjaciela i bycie przyjacielem?
26. Na kogo możesz liczyć w trudnych sytuacjach?
27. Czy jest/był w Twoim życiu ktoś, kto odgrywa/odegrał ważną rolę?
a) Kto to jest/był?
b) Dlaczego jest/była to osoba ważna?
c) Jakie cechy ma/miała?
28. Czy masz bliską osobę, której ufasz, z którą zawsze możesz porozmawiać? Kim jest ta
osoba?
a) Jeśli nie, to czy chciałbyś (-łabyś) mieć bliską osobę? Czy chciałbyś (-łabyś) z taką
osobą przebywać spędzać czas, rozmawiać, pomagać jej i otrzymywać pomoc od niej?
Jakie cechy powinna mieć taka osoba? Czego byś od niej oczekiwał (-a)?
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Test zdań niedokończonych
Dokończ zdania pierwszą myślą, która przyjdzie Ci do głowy. Nie ma tu dobrych czy złych
odpowiedzi. Każda myśl będzie dobra. Możesz pisać szczerze i bez skrępowania, ponieważ
wszystko co napiszesz będzie objęte dyskrecją. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziesz mógł
dokończyć zdania, to nie przejmuj się i zajmij się następnymi. Spróbuj później wrócić do
opuszczonych zdań i uzupełnić je.

1. Zawsze chciałem (am) …
2. W przyszłości …
3. Moi koledzy/koleżanki …
4. Prawdziwy przyjaciel …
5. Najtrudniejsze jest …
6. Jestem szczęśliwy …
7. Moi wychowawcy …
8. Rodzina jest dla mnie …
9. Marzę o …
10. Czasami boję się, że …
11. Najczęściej czuję się …
12. Świat byłby lepszy, gdyby …
13. W placówce/domu czuję się …
14. Najbardziej przygnębia mnie …
15. Moją największą zaletą jest …
16. Moją największą wadą jest …
17. Gdy myślę o sobie …
18. Nigdy nie zapomnę …
19. Wiem, że ode mnie zależy …
20. Nie chcę już nigdy …
21. Najbardziej zależy mi na …
22. Najbardziej podziwiam …
23. Często śni mi się …
24. Najważniejsze w życiu jest …
25. Inni nie wiedzą, że ja …
26. Jestem podobny do …
27. Jako kobieta/mężczyzna czuję się ...
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Kwestionariusz wywiadu z wychowawcami Wielofunkcyjnych Placówek OpiekuńczoWychowawczych „Jedynka”, „Dwójka” i Pogotowia Opiekuńczego
Drodzy Wychowawcy!
Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o udział w badaniach naukowych w ramach
projektu „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w
Białymstoku”. Wszystkie odpowiedzi objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane tylko do
celów projektu. Szczere odpowiedzi będą źródłem informacji i przyczynią się do rzetelności
wniosków badawczych.

1. Czy placówka przygotowuje wychowanków do poszukiwania pracy? Jeżeli tak, to w jaki
sposób? Jeżeli nie, to dlaczego?
2. Jak postrzega Pani/Pan relacje zachodzące pomiędzy wychowawcami a wychowankami w
placówce?
3. Czy prowadzi Pani/Pan indywidualne rozmowy ze swoimi wychowankami? Czego
najczęściej dotyczą?
4. Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Czy zna Pani/Pan ich znajomych? Czy wie Pani/Pan
dokąd wychowankowie chodzą, z kim się spotykają? Czy są to osoby z ośrodka czy z
zewnątrz?
5. Jaki sposób rozmawia Pani/Pan z wychowankami na temat ich przyszłości? Jak często? W
jakich okolicznościach?
6. Jakie metody stosuje Pani/Pan w pracy z wychowankami?
7. Jakie zadania na drodze do usamodzielnienia się stawia Pani/Pan wychowankom i jak je
Pani/Pan realizuje?
8. Czy Pani/Pana zdaniem warunki materialno-bytowe oferowane przez placówkę są
wystarczająco dobre by przygotować wychowanków do dorosłości?
9. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem środowisko rówieśnicze w placówce wpływa na
poszczególnych wychowanków? Czy może Pani/Pan opisać jakieś konkretne przypadki
wpływu grupy na wychowanka?
10. Czy wychowankowie dążą do zdobycia wykształcenia i zawodu? W jaki sposób przejawia
się troska wychowanków o zdobycie zawodu?
11. Czy wychowankowie uczęszczają na jakieś dodatkowe zajęcia rozwijające ich
zainteresowania? Jeśli tak, to na jakie?
12. Jakiej pomocy oczekuje Pani/Pan od innych osób uczestniczących w procesie
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wychowania? Proszę wskazać osobę i oczekiwania względem niej (np. dyrektor, inni
wychowawcy etc.)
13. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w funkcjonowaniu placówki? Jak należałoby
udoskonalić, wzbogacić działania placówki?
14. Z jakimi organizacjami i w jakim zakresie współpracuje Pani/Pan? Z którymi
organizacjami jest to współpraca z obowiązku, a z którymi z własnej chęci, potrzeby czy
inicjatywy?
15. Jakie trudności napotyka Pani/Pan w swojej codziennej pracy z wychowankami?
16. Czego najbardziej brakuje Pani/Panu w codziennej pracy?
17. Jakie rozwiązania stosowane przez Panią/Pana mogłaby (-łby) polecić Pani/Pan innym
wychowawcom?
18. Co uważa Pani/Pan za najcenniejsze w swojej pracy wychowawczej?
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Kwestionariusz wywiadu z opiekunami rodzinnych form opieki zastępczej w
Białymstoku
Drodzy Opiekunowie!
Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o udział w badaniach naukowych w ramach
projektu „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w
Białymstoku”. Wszystkie odpowiedzi objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane tylko do
celów projektu. Szczere odpowiedzi będą źródłem informacji i przyczynią się do rzetelności
wniosków badawczych.

1. Dlaczego zdecydował (-a) się Pani/Pan na tworzenie rodziny zastępczej/rodzinnego domu
dziecka?
2. Jak długo tworzy Pani/Pan rodzinę zastępczą/rodzinny dom dziecka?
3. Ile dzieci ma Pani/Pan obecnie pod opieką?
4. Ile dzieci wychował (-a) Pani/Pan w sumie? Ile osób usamodzielniło się?
5. Czy przygotowuje Pani/Pan wychowanków do poszukiwania pracy? Jeżeli tak, to w jaki
sposób? Jeżeli nie, to dlaczego?
6. Jak postrzega Pani/Pan relacje zachodzące pomiędzy podopiecznymi a opiekunami?
7. Czy prowadzi Pani/Pan indywidualne rozmowy ze swoimi podopiecznymi? Czego
najczęściej dotyczą?
8. Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Czy zna Pani/Pan ich znajomych? Czy wie Pani/Pan
dokąd podopieczni chodzą, z kim się spotykają?
9. W jaki sposób rozmawia Pani/Pan z podopiecznymi na temat ich przyszłości? Jak często?
W jakich okolicznościach?
10. Jakie metody stosuje Pani/Pan w pracy z podopiecznymi?
11. Jakie zadania na drodze do usamodzielnienia się stawia Pani/Pan podopiecznym i jak je
Pani/Pan realizuje?
12. Czy Pani/Pana zdaniem warunki materialno-bytowe oferowane przez Panią/Pana są
wystarczająco dobre by przygotować wychowanków do dorosłości?
13. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem środowisko rówieśnicze wpływa na poszczególnych
podopiecznych? Czy może Pani/Pan opisać jakieś konkretne przypadki wpływu grupy na
podopiecznego?
14. Czy podopieczni dążą do zdobycia wykształcenia i zawodu? W jaki sposób przejawia się
troska podopiecznych o zdobycie zawodu?
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15. Czy podopiecznymi uczęszczają na jakieś dodatkowe zajęcia rozwijające ich
zainteresowania? Jeśli tak, to na jakie?
16. Jakiej pomocy oczekuje Pani/Pan od innych osób uczestniczących w procesie
wychowania? Proszę wskazać osobę i oczekiwania względem niej.
17. Z jakimi organizacjami i w jakim zakresie współpracuje Pani/Pan? Z którymi
organizacjami jest to współpraca z obowiązku, a z którymi z własnej chęci, potrzeby czy
inicjatywy?
18. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w Pani/Pan rodzinie zastępczej/rodzinnym
domu dziecka?
19. Jakie trudności napotyka Pani/Pan w swojej codziennej pracy z podopiecznymi?
20. Czego najbardziej brakuje Pani/Panu w codziennej pracy?
21. Jakie wsparcie przydałoby się Pani/Panu w pracy?
22. Jakie rozwiązania stosowane przez Panią/Pana mógłby (-aby) polecić Pani/Pan innym
opiekunom rodzinnych form opieki zastępczej?
23. Co uważa Pani/Pan za najcenniejsze w swojej pracy wychowawczej?
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Zachowanie niewerbalne

Komunikaty niewerbalne

Stosunek do siebie, sposób
zwracania się do siebie

Zachowania wychowanków w
placówce

Sposób zwracania się do
wychowawców

Charakterystyka

Obszerność wypowiedzi, łatwość
wypowiadania się

Stosunek do badacza i do sytuacji
badania

Zachowania wychowanków w
trakcie wywiadu

Arkusz obserwacji wychowanków instytucjonalnych form opieki zastępczej

Charakterystyka
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Obszerność wypowiedzi, łatwość
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Stosunek do badacza i do sytuacji
badania

Zachowania wychowanków w
trakcie wywiadu

Arkusz obserwacji wychowanków rodzinnych form opieki zastępczej

Charakterystyka
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