Rodziny zastêpcze i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastêpczej

DLA DOBRA DZIECI
W Urzêdzie Miasta Krakowa 11 czerwca z zawodowymi rodzinami zastêpczymi oraz pracownikami, którzy na co dzieñ wspieraj¹ ich pracê, spotka³
siê Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Podczas uroczystoci rodziny zastêpcze otrzyma³y odznaki Honoris Gratia.

renie Krakowa oraz mia³ odpowiednie
warunki, by przyj¹æ dziecko pod swoj¹ opiekê (sta³e ród³o dochodu, mieszkanie).

siê zazdroæ o uczucia dziecka do rodziców. To co równie¿ powstrzymuje
przed podjêciem funkcji rodzica zastêpczego jest lêk przed chorobami, niepe³-

siæ efekty; rodzina zaczyna siê robiæ
bardziej otwarta na sugestie, wdra¿a je
w swoje ¿ycie.
Innym szczególnym momentem jest

dziecko umieszczone w rodzinie zastêpczej zosta³o skrzywdzone przez doros³ych.
Ma³gorzata Niciejewska: W moim
odczuciu najwiêkszym wyzwaniem w tej
pracy jest aby byæ obiektywnym  czasem bardzo trudno wyjæ poza swoje
oczekiwania wzglêdem rodziny i dziecka, nie narzucaæ im swoich przekonañ
i wartoci. Trudne bywa dowiadczenie
bezsilnoci, zw³aszcza gdy niewiele
mo¿na zrobiæ, by zmieniæ sytuacjê, bo
o sytuacji dziecka zawsze decyduje s¹d.
Bardzo trudno jest zakoñczyæ pracê i po
prostu wróciæ do swojego prywatnego
¿ycia. Czêsto mylê o dzieciach i rodzinach zastêpczych poza prac¹, rozwa¿am
mo¿liwoci pomocy, rozwi¹zania danej
sytuacji, itp.
Red.: Dlaczego dzieci trafiaj¹ do Rodzin Zastêpczych?
Ma³gorzata Niciejewska: Powodem
umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej jest niemo¿noæ sprawowania opieki przez rodziców biologicznych. Przyczyny tego mog¹ byæ ró¿ne: uzale¿nienie, zaniedbywanie dzieci, przemoc
wobec dziecka, porzucenie, rzadziej
choroba lub mieræ rodzica. Ka¿de
dziecko umieszczone w rodzinie zastêpczej ma za sob¹ jakie trudne dowiadczenie zwi¹zane z rodzicami biologicznymi. Do zawodowych rodzin zastêpczych trafiaj¹ równie¿ dzieci prosto ze
szpitala, w którym matka lub rodzice
wyrazili wstêpn¹ zgodê na adopcjê
swojego dziecka.
Red.: Kim s¹ osoby, które chc¹ zostaæ zawodow¹ rodzin¹ zastêpcz¹?
Anna Stecka, psycholog: Osoby które
chc¹ zostaæ rodzicami zastêpczymi
mo¿na by podzieliæ na dwie grupy.
Pierwsza grupa to osoby z rodziny
dziecka, bli¿si lub dalsi krewni, którzy
czêsto nie szukali takiej roli dla siebie,
ale sytuacja kogo bliskiego wp³ynê³a
na ich decyzjê. S¹ to rodziny dzieci,
których rodzice z ró¿nych przyczyn nie
mog¹ sprawowaæ nad nimi opieki
(dziadkowie, pe³noletnie rodzeñstwo,
wujkowie, ciocie). Drug¹ grupê stanowi¹ osoby niespokrewnione z dzieckiem,
czasem samotne, bezdzietne, a czasem
maj¹ce swoj¹ pe³n¹ rodzinê. To co ³¹czy te osoby to wra¿liwoæ na drugiego cz³owieka, du¿a empatia i chêæ niesienia pomocy najs³abszym.
Osoby, które chc¹ zostaæ zawodow¹
rodzin¹ zastêpcz¹ czêsto swoj¹ decyzjê
motywuj¹ w ten sposób, ¿e lubi¹ dzieci i chc¹ siê nimi opiekowaæ ale tak¿e
chêci¹ wykonywania pracy zawodowej
w domu.
Red.: Kto mo¿e zostaæ rodzicem zastêpczym?
Ma³gorzata Niciejewska: Rodzicem
zastêpczym mo¿e zostaæ ma³¿eñstwo lub
osoba samotna. Wa¿ne, by by³ to kto,
kto nie by³ pozbawiony w³adzy rodzicielskiej wobec w³asnych dzieci (lub nie
mia³ tej w³adzy ograniczonej), by mia³
pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych,
by³ osob¹ zdrow¹, zamieszkiwa³ na te-

Anna Stecka: Z perspektywy psychologa powinna byæ to osoba ciekawa
drugiego cz³owieka, bo ciekawoæ sprawia, ¿e w ogóle dostrzega siê innych.
Empatyczna, bo zrozumie co czuje,
prze¿ywa kto kto nie jest nim samym.
Gotowa na zmiany w swoim ¿yciu, bo
pojawienie siê dziecka w rodzinie zawsze niesie za sob¹ rewolucjê. Elastyczna, aby pod¹¿aæ za dzieckiem,
akceptowaæ jego indywidualnoæ. Konsekwentna i przewidywalna aby uporz¹dkowaæ dziecku wiat, który najczêciej w jego domu by³ chaotyczny i niebezpieczny. Odwa¿na, aby nie ba³a siê
historii i dowiadczeñ dziecka. Maj¹ca
wysokie poczucie wartoci aby pokazaæ
dziecku, ¿e nale¿y siebie kochaæ a przynajmniej lubiæ, ¿e trzeba o siebie dbaæ,
spe³niaæ swoje marzenia i realizowaæ
swoje pasje oraz ciep³a, serdeczna, z
poczuciem humoru.
Red.: Dlaczego tak ma³o osób decyduje siê na bycie rodzicem zastêpczym?
Ma³gorzata Niciejewska: Jeli kto
wiadomie podejmuje tak¹ decyzjê to
zdaje sobie sprawê, ¿e dziecko, które do
niego trafi, bêdzie dzieckiem trudnym,
pokaleczonym przez los, czêsto maj¹cym za sob¹ niewyobra¿aln¹ traumê.
Dla osób zainteresowanych piecz¹ zastêpcz¹ nie³atwe do zaakceptowania jest
równie¿ to, ¿e rodzina zastêpcza z definicji jest tymczasowa. Maluch, któremu da siê mi³oæ, odratuje, wyleczy,
nauczy wiata  czêsto kosztem ogromnego zaanga¿owania  mo¿e powróciæ
do rodziców biologicznych lub zostaje
przygotowane do adopcji.
Izabela Socha: Praca rodzica zastêpczego jest obarczona du¿¹ odpowiedzialnoci¹. Jest to praca któr¹ wykonuje siê
24 godziny na dobê.
Anna Stecka: Kandydaci na rodziców
zastêpczych najbardziej boj¹ siê kontaktów z rodzicami biologicznymi dziecka
oraz jego rodzin¹ pochodzenia, w pewnym sensie zaproszenia ich do swojej
przestrzeni osobistej. Trudno te¿ jest im
zaakceptowaæ fakt, ¿e dziecko ma swoj¹
historiê, rodzinê, która mimo wszystko
jest dla dziecka wa¿na. Mo¿e pojawiæ

nosprawnoci¹ dziecka. Kandydaci czêsto boj¹ siê, ¿e sobie nie poradz¹, czuj¹ siê bezradni wobec choroby dziecka.
Red.: Co jest najtrudniejszego w byciu rodzicem zastêpczym?
Izabela Socha: Z moich rozmów z
zawodowymi rodzicami zastêpczymi
wynika, ¿e najtrudniejsze w ich pracy
jest uczestniczenie w kontaktach rodziców biologicznych z dzieæmi oraz rozstania z dzieæmi powierzonymi. Zdarza
siê, ¿e rodzice oskar¿aj¹ rodzinê zastêpcz¹ o niew³aciw¹ opiekê lub o to, ¿e
zabrali im dziecko  a to przecie¿ s¹d
zadecydowa³ o koniecznoci umieszczenia dziecka w pieczy a oni to postanowienie s¹du realizuj¹. Czasem po zakoñczonym spotkaniu z rodzicami dziecko
biegnie stêsknione do opiekunów zastêpczych bo chce ju¿ wracaæ do domu
(domu zastêpczego)  i to te¿ s¹ trudne momenty dla rodzin zastêpczych,
gdy¿ obrazuj¹ skomplikowan¹ sytuacje
emocjonaln¹ dziecka.
Ma³gorzata Niciejewska: Trudne
mo¿e byæ nieprzenoszenie na dziecko
emocji, jakie ¿ywi³o siê do jego rodzica, nieporównywanie z rodzicem. Trudne mo¿e byæ te¿ zaakceptowanie dziecka
z jego pe³ni¹ (mo¿liwociami, deficytami, u³omnociami) oraz niezag³askiwanie dziecka  bo przecie¿ prze¿y³o traumê i chcia³oby siê to wynagrodziæ.
HHH
Praca z rodzinami zastêpczymi jak
podkrelaj¹ nasze rozmówczynie jest
ciê¿ka, ale przynosi tak¿e bardzo du¿o
satysfakcji. Dla Pani Izabeli to te chwile,
kiedy zdaje sobie sprawê, lub po prostu zauwa¿a, jakie dziecko robi postêpy w rozwoju mimo, ¿e rokowania by³y
z³e oraz kiedy zostaje uregulowana sytuacja prawna i dziecko znajduje dom
na zawsze.
Pani Ma³gorzata podkrela, ¿e trudno
mówiæ o szczególnym dniu; raczej zdarzaj¹ siê szczególne momenty. Jednym
z nich jest na pewno prze¿ycie prze³omu w rodzinie  gdy dotychczas
zamkniêta na wspó³pracê rodzina zaczyna siê prze³amywaæ, gdy widaæ, ¿e czasem nawet kilkuletnia praca na zasadzie
kropli dr¹¿¹cej ska³ê zaczyna przyno-

sytuacja, gdy zamkniêty i niechêtny do
rozmów nastolatek otwiera siê, nawi¹zuje kontakt z koordynatorem, czuje siê
na tyle bezpiecznie, ¿e pozwala sobie
przy koordynatorze wyrzuciæ zalegaj¹ce w nim trudne emocje, czego nigdy
wczeniej nie robi³.
MIASTO KRAKÓW WSPIERA
RODZINY ZASTÊPCZE
Rodziny zastêpcze s¹ objête wsparciem
koordynatorów rodzinnej pieczy zastêpczej, którzy s³u¿¹ poradnictwem, odpowiadaj¹ na bie¿¹ce potrzeby rodzin
zwi¹zane z ich funkcjonowaniem. Krakowskie rodziny zastêpcze uczestnicz¹
w grupach wsparcia, superwizji, licznych
szkoleniach oraz spotkaniach okolicznociowych. Dzia³a wolontaryjna pomoc
dzieciom w nauce. Dzieci i doroli korzystaj¹ z pomocy psychologicznej specjalistów zatrudnionych w MOPS specjalnie do ich dyspozycji. Rodziny zastêpcze korzystaj¹ z prowadzonego na
zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Programu Aktywnoci Lokalnej, w ramach
którego uczestnicz¹ w konsultacjach logopedycznych, dietetycznych, poradnictwie prawnym, mediacjach, pomocy w
nauce, jedzie konnej, nauce gry na
gitarze, nauce p³ywania, robotyce oraz
w zajêciach rozwijaj¹cych talenty i zainteresowania, warsztatach z podstaw
komunikacji w jêzyku angielskim, wietlicy weekendowej, wycieczkach.
Zgodnie z ustaw¹ o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej, zawodowym rodzinom zastêpczym przys³uguje wynagrodzenie. Wysokoæ wynagrodzenia ustala w przypadku Krakowa
Rada Miasta. W Gminie Miejskiej Kraków wynagrodzenia dla zawodowych
rodzin zastêpczych zgodnie z now¹
uchwa³¹ bêdzie utrzymane na poziomie
od 3100 z³ do 4900 z³, w zale¿noci od
typu rodziny oraz liczby umieszczonych
w niej dzieci. Jest to w³aciwie najwy¿sze wynagrodzenie w Polsce. Rodziny
zastêpcze maj¹ równie¿ zagwarantowane
ustawowo wiadczenia na pokrycie
kosztów utrzymania dzieci, dodatek
wychowawczy na nie, oraz inne fakultatywne wiadczenia zwi¹zane z ich
bie¿¹cymi potrzebami.

 Podjêlicie siê Pañstwo trudnej misji
opieki nad dzieæmi, które dziêki Wam
maj¹ dom, prawdziw¹, kochaj¹c¹ rodzinê i wracaj¹ do spo³eczeñstwa. Dziêkujê
Pañstwu za pracê i s³u¿bê. Wszystkim
wspania³ym rodzicom, którzy sprawuj¹ pieczê zastêpcz¹ nad dzieæmi, ¿yczê
jak najwiêcej szczêliwych dni, zdrowia
i spe³nienia w ¿yciu osobistym i w tej
niezwyk³ej pracy  powiedzia³ podczas
spotkania w magistracie prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
W Krakowie w rodzinnej pieczy zastêpczej i w placówkach rodzinnych wychowywanych jest ponad 500 dzieci.
Organizacj¹ wspierania rodzin zajmuj¹
siê pracownicy Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Krakowie  Zespo³u ds. Rodzinnej Pieczy Zastêpczej.
O codziennej pracy rozmawiamy z pracownikami zespo³u: Ma³gorzat¹ Niciejewsk¹, Izabel¹ Soch¹, Ann¹ Steck¹.
Red.: Kim jest koordynator?
Ma³gorzata Niciejewska: Koordynator to osoba, która wspiera rodzinê w
jej funkcjonowaniu m.in. poprzez proponowanie szkoleñ dla rodziców zastêpczych, zapewnienie rodzinom poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz
terapii. To tak¿e praca z dzieæmi. Motywujemy je do nauki i rozwijania zainteresowañ
Red.: Na czym polega praca koordynatora?
Ma³gorzata Niciejewska:  Praca koordynatora jest wieloaspektowa. Pomagamy zarówno w za³atwianiu spraw
urzêdowych w imieniu rodziny, dbamy
o poprawê relacji dzieci z rodzicami
biologicznymi (jeli jest taka mo¿liwoæ). Staramy siê tak¿e motywowaæ do
ró¿nych dzia³añ. Wskazujemy braki
i pomagamy w ich niwelowaniu.
Dlatego bardzo istotnymi cechami, bez
których nie wyobra¿am sobie tej pracy
jest empatia i szacunek do drugiego
cz³owieka.
Izabela Socha: Jestemy czêsto porednikami miêdzy rodzin¹ zastêpcz¹,
rodzin¹ biologiczn¹, ró¿nymi instytucjami oraz s¹dem. Wspieramy rodziny w
wykonywaniu ich obowi¹zków, razem
z rodzin¹ cieszymy siê sukcesami i
martwimy k³opotami. Czuwamy nad
tym, aby opieka nad dzieæmi by³a sprawowana prawid³owo. W³anie z uwagi
na tê podwójn¹ rolê  osoby wspieraj¹cej i nadzoruj¹cej realizacje zadañ, najwa¿niejsze w pracy koordynatora jest
zdobycie zaufania rodziny, nawi¹zania
z ni¹ relacji opartej na zaufaniu  bez
tego trudno jest mówiæ o wspó³pracy.
Red.: Co jest najtrudniejszego w
pracy koordynatora?
Izabela Socha: Najwiêcej trudnoci
sprawia tempo pracy, nieprzewidywalnoæ, niemo¿liwoæ zaplanowania dzia³añ nawet na najbli¿sze dni. To wynika z sytuacji, z którymi spotykamy siê
na co dzieñ i czêst¹ koniecznoæ dzia³ania interwencyjnego. Jest to praca
znacznie obci¹¿aj¹ca emocjonalnie,
przede wszystkim w sytuacji kiedy

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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