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Streszczenie: Artykuł dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego 

(domów dziecka) z perspektywy nie tylko historyczno-prawnej, ale procesu usamodzielnienia 

się wychowanków tychże placówek. Celem opracowania jest przedstawienie badań, które 

dotyczą startu wychowanków w dorosłe życie, ich planów życiowych, aspiracji i perspektyw, 

z próbą wskazania trudności w realizacji tychże planów i sposobów im przeciwdziałania. 
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SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS OF THE SOCIALIZING TYPE  

FROM THE PERSPECTIVE OF ASPIRATION, LIVING PLANS  

AND GUARDIANS 'PROPERTY 

Abstract: The article concerns social welfare institutions (orphanages) from the perspective 

not only of historical and legal type, but also the process of helping the fosterlings of these 

institutions become independent. The studies which have been presented in the paper concern 

the start of foster children into adult life, their life plans, aspirations and perspectives. At the 

end, an attempt was made to identify both the greatest difficulties in implementing these plans 

and the ways to counter them. 
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Przeciętny obywatel ma niewielką świadomość o funkcjonowaniu placówek opiekuńczo- 

wychowawczych typu socjalizacyjnego. Z reguły zakłada się, że trafiają do tego typu placówek 

dzieci osierocone lub też takie, które nie posiadają najbliższej rodziny. I choć w istocie swej 

takie były pierwotne założenia domów dziecka, obecnie placówki przyjmują dzieci i młodzież 

głównie z rodzin dysfunkcyjnych i zaniedbanych wychowawczo. To powoduje, że 

wychowawcy nie tylko muszą zapewnić opiekę, wychowanie, zaspokajać potrzeby różnego 

typu swoich podopiecznych, ale współpracować z rodziną (podejmować próby powrotu do 

rodziny), podtrzymywać z nią kontakt (chyba, że sąd postanowi inaczej), przygotować plan 

pomocy dziecku itd. A przede wszystkim uspołeczniać, kompensować braki i przygotować do 

dorosłości oraz samodzielności.  

Historyczne aspekty opieki – krótki rys 

W kulturze antycznej, w starożytności, która była kolebką wielu nauk, człowiek 

potrzebujący, niepełnosprawny, czy dotknięty w jakikolwiek sposób przeciwnościami losu 

rzadko mógł liczyć na zrozumienie i opiekę. W idealnym państwie Platona, czy w poglądach 

jego ucznia Arystotelesa próżno szukać współczucia. Wielu popierało bowiem metody 

spartańskie, które za nakazem Geruzji (Rady Starszych) nakazywały uśmiercać dzieci chore 

(kalekie) po porodzie, usuwać żebraków, zabijać brzydkich itd. Z drugiej strony to właśnie  

w Atenach notable greccy udzielali wsparcia nieszczęśliwym na zasadzie libertatis – hojności. 

W starożytnym Rzymie cesarz Konstantyn (święty kościoła prawosławnego) wydał 

zarządzenie nakazujące na koszt państwa opiekę na ubogim dzieckiem, którego rodzice nie są 

w stanie wychować. 

Istotne zmiany przyniosło rozprzestrzeniające się chrześcijaństwo. Chrystianizm niosący 

przesłanie miłości wobec bliźniego, nadał konkretne znaczenie pojęciu: miłosierdzie 

(misericordia), które różniło się od filantropijnych działań w późniejszym okresie inicjatora 

ruchu filantropistów żyjącego w oświeceniu Johannes Bernhard Basedowa (1724-1790), czy 

Roberta Owena (1771-1858), o wyraźnej konotacji świeckiej. Ważną rolę w średniowieczu 

odegrała jałmużna, jak i działania dobroczynne podejmowane przez różne stowarzyszenia 

(bractwa). Kościół został opiekunem i obrońcą ubogich, żebraków i m.in. dzieci, co nakazywały 

dodatkowo ustalenia Synodu Orleańskiego (538 r.). Wzorem dla pierwszych instytucji 

dobroczynnych był zakład założony w 368 roku przez Św. Bazylego w Cezarei Kapadockiej, 

tzw. „Basilias” (Markiewiczowa, 2010, s. 273-284). W Polsce podobnie jak w Europie sytuacja 

zmieniała się z początkiem chrystianizacji zapoczątkowanej chrztem przyjętym przez 

pierwszego władcę Polan Mieszka I w 966 r.1. 

                                                           
1 Szpital dla przyjmowania i wychowywania niemowląt to I dom dziecka w Polsce, powstały w 1737r. w W-wie.  



Placówki opiekuńczo-wychowawcze…   15 

Renesans z kolei – czas odrodzenia sztuki, nauki, zainteresowania jednostką jako wartością, 

na kanwie humanizmu, głosił troskę o rozwój wszechstronny człowieka, zwracał uwagę na 

problemy, z którymi może borykać się w życiu. Znajdujemy w nim utopijne teorie 

sprawiedliwego społeczeństwa (np. „Utopia” T. Morusa, „Państwo Słoneczne”  

T. Campanellego) po próby łączenia opieki nad biednymi z kwestią wychowawczą (J.L. Vivés 

„O wspomaganiu biednych“). Jego tezy poparł Andrzej Frycz Modrzewski w traktacie  

„De Republica emendanda”. Dzieło Juana Luisa Vivés’a łączące pomoc społeczną z aspektami 

wychowawczymi stało się kanwą założeń tejże pracy w pedagogice oświecenia. 

Epoka Oświecenia to czas rozwoju nauk przyrodniczych (i powrotu do holistycznej 

koncepcji człowieka stworzonej przez Hipokratesa) oraz zawodów związanych z opieką  

i pielęgnacją. Ważną rolę odegrał Jan Amos Komeński (1592-1670), który jest określany 

mianem ojca pedagogiki nowożytnej. Był twórcą jednolitego powszechnego systemu 

nauczania, bez względu na stan majątkowy rodziców, pochodzenie i płeć. Na uwagę zasługuje 

m.in. „Wielka dydaktyka” i „Ogólna rozprawa o naprawie rzeczy ludzkich” z planem reformy 

społecznej. 

Nowy rozdział w dziejach opieki nad dziećmi rozpoczyna działalność Johanna Heinricha 

Pestalozziego (1746-1827). Jego słynne powieści „Leonard i Gertruda” i „Jak Gertruda uczy 

swoje dzieci”, w których wyrażał pogląd, że za pomocą filantropii można pomóc biednym,  

a stawiane tezy o funkcji wychowawczej środowiska, celowej pracy wychowawczej  

i kształtowaniu pozytywnych bodźców (Wroczyński, 1979), stały się kanwą pedagogiki 

społecznej w kolejnych latach. Wypracował także model ośrodka rodzinno-opiekuńczego, 

który prowadził.  

Rozwój pedagogiki opiekuńczej i badań nad sieroctwem społecznym  

w pedagogice społecznej 

Po raz pierwszy terminu „pedagogika społeczna” użył Adolf Diesterweg (1790-1866), który 

postulował powszechność edukacji i zwiększenie działalności nauczycieli o nowe obszary 

wychowawcze, poza szkołą, w środowisku ucznia w celu niesienia pomocy potrzebującym  

i biedniejszym dzieciom. Zaproponował ponadto, iż nauczyciel powinien interesować się 

różnymi instytucjami wsparcia (np. wychowawczymi, socjalnymi), które mogą dopomóc  

w celowej działalności wychowawczej. Poglądy powyższe rozwijał Paul Bergemann (1862-

1946), który uważał, że wychowanie jest procesem społecznym (Wroczyński, 1979). Rodzina 

jest instytucją wychowawczą, a gdy źle funkcjonuje, dziecko powinno być kierowane do 

internatu utrzymywanego ze środków publicznych. W ten sposób stał się prekursorem 

publicznej opieki nad dzieckiem. Pedagogikę społeczną, można więc definiować, jako naukę  

o procesach wychowawczych, środowiskowych uwarunkowaniach i problemach z tym 
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związanych, także poza szkołą. Rozwijała się ona w trzech kierunkach: teoretycznym  

(Barth), empirycznym (Bergemann) i praktycznym (Diesterweg). Z tego ostatniego kierunku 

powstała pedagogika opiekuńcza. Jej rozwój zbiegł się ze zmianami społeczno-politycznymi 

oraz ekonomicznymi głównie w Europie, co niosło za sobą rosnące zjawiska patologiczne: 

demoralizację, bezrobocie, nędzę. Początkowo działania były skierowane głównie na całkowite 

sieroty, z czasem rozszerzono je o nowe aspekty: rodzinę, instytucje, środowisko lokalne, 

szkołę. Założono więc, że pedagogika opiekuńcza, będąca dziedziną pedagogiki społecznej, 

obejmuje pomoc dziecku i rodzinie (Maciaszkowa, 1991). W okresie międzywojennym na 

uwagę zasługują prace Janusza Korczaka (1878-1942), Józefa Babickiego (1880-1952), 

Henryka Jordana (1842-1907), a za twórcę pedagogiki społecznej uznaje się Helenę Radlińską 

(1879-1954), która starała się wykazać, jak ważny jest wpływ środowiska na pracę społeczną. 

Uruchomiła na Uniwersytecie Łódzkim Zakład Pedagogiki Społecznej, gdzie współpracowała 

m.in. z Ryszardem Wroczyńskim, Aleksandrem Kamińskim i Ireną Lepalczyk oraz stworzyła 

Polski Instytut Służby Społecznej, który prowadził badania m.in. nad sieroctwem i instytucjami 

pomocy społecznej. Wśród czołowych przedstawicieli pedagogiki społecznej należałoby 

jeszcze wymienić: Stanisława Kowalskiego, Zygmunta Mysłakowskiego, Kazimierza 

Jeżewskiego, Irenę Izdebską. Lata 80. zwane są często trzecim okresem rozwoju pedagogiki 

społecznej w Polsce. Ukazały się wówczas prace m.in. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego, 

Ireny Lepalczyk, Jerzego Badury. Lata 90., będące czwartym okresem rozwoju, to także czas 

działalności nie tylko wspomnianych wcześniej Autorów, ale także Tadeusza Frąckowiak, 

Tadeusza Pilcha i Stanisława Kawuli i Zdzisława Dąbrowskiego z dziełem „Pedagogika 

opiekuńcza w zarysie“ (2006). Od lat 50. obserwuje się systematyczny rozwój w wielu 

ośrodkach akademickich badań z zakresu pedagogiki opiekuńczej. Badacze zajmujący się 

pedagogiką opiekuńczą, jak i pedagogiką społeczną podkreślają ich zainteresowanie 

środowiskowymi uwarunkowaniami życia człowieka. Prezentując metody pracy akcentują 

współczesne tendencje opieki i wychowania, kierunki i formy pomocy rodzinie i dziecku. 

 Istotną więc kwestią dla badaczy w pedagogice społecznej – interesującą także z punktu 

widzenia niniejszej publikacji – jest problem sieroctwa i jego definicji. W powyższej publikacji 

w pedagogice sieroctwem nazywamy fakt nieposiadania obojga rodziców (sieroctwo zupełne) 

lub jednego z rodziców (półsieroctwo). Ów stan związany jest także z brakiem odpowiednich 

warunków opiekuńczych i wychowawczych oraz szans na wychowanie we własnej rodzinie 

przez okres przejściowy lub trwały (Lalak, Pilch, 1999). Wyróżnić można sieroctwo naturalne, 

duchowe i społeczne. W przypadku sieroctwa naturalnego (zwanego także sieroctwem 

biologicznym) rodzice dziecka (oboje lub jedno) nie żyją. Sieroctwo duchowe związane jest  

z brakiem więzi uczuciowej, osamotnieniem i zawężoną funkcją opiekuńczą rodziny. Zawiera 

ono trzy podstawowe elementy składowe (Janicka, 2005): poczucie braku akceptacji 

emocjonalnej w rodzinie, brak zrozumienia i poczucie osamotnienia w rodzinie. Natomiast 

definicja sieroctwa społecznego jest kontrowersyjna. Wynika to z nieadekwatności zestawienia 

dwóch wyrazów w pojęciu, jak i różnych sytuacji, które pojawiają się w rzeczywistości. 
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Pierwsze próby zdefiniowania w literaturze polskiej analizowanego pojęcia podjęła Alicja 

Szymborska (Szymborska, 1969), która opisała sieroctwo społeczne jako: obiektywną sytuację, 

z brakiem opieki i oddziaływań wychowawczych ze strony żyjących rodziców w stosunku do 

swego dziecka, a także fakt długotrwałego pobytu dziecka w środowisku innym, niż dom jego 

rodziców, połączony z brakiem kontaktów lub kontaktem niewystarczającym pomiędzy 

dzieckiem, a rodzicami. Według Autorki oboje lub jedno z rodziców żyje w przypadku 

sieroctwa społecznego. Nieadekwatność pojęcia wynika z dodania do słowa sieroctwo 

określenia społeczne, bowiem dzieci zostały opuszczone są nie przez społeczeństwo, tylko 

przez rodziców, a państwo przejęło nad nimi opiekę (Heine, Gajewska, 1999; Sołtysik, 1999; 

Andrzejewski, 2015). 

Niemniej pojęcie sieroctwo społeczne jest tak głęboko zakorzenione, że funkcjonuje dalej 

w szeroko pojętej społecznej świadomości. Warto wspomnieć, że kolejni autorzy zajmujący się 

zagadnieniem wskazywali na różne aspekty sieroctwa społecznego m.in.: na zaburzony proces 

socjalizacji (Wagner, 1997), nieadekwatne społeczne postrzeganie wychowanków placówek 

instytucjonalnych (Sajkowska, 1999), problem z zaspokojeniem potrzeb dziecka (Czeredrecka 

1988), czyli z aspektami, z którymi w obecnej sytuacji najczęściej mamy do czynienia. 

System opieki nad dzieckiem w Polsce- kompensacja sieroctwa społecznego 

w aspekcie definicyjnym i prawnym 

Kompensacja rozumiana jako wyrównywanie, zastępowanie, równoważenie występuje  

w przyrodzie, jak i w życiu człowieka w sferze jego funkcjonowania psychobiologicznego. 

Szczególnie istotna jest w sytuacjach sieroctwa społecznego, w których występuje niedobór lub 

brak opieki rodzicielskiej z deprywacją potrzeb psychoemocjonalnych. Wówczas określa się ją 

jako kompensację celową, związaną z zaspokojeniem potrzeb psychicznych dziecka,  

jak i opiekuńczo-wychowawczych. Wokół tych potrzeb koncentrują się działania opiekuńcze, 

a kompensacja powinna być dwukierunkowa: zaspokajająca bieżące potrzeby i przygotowująca 

do samodzielnego życia. Warunkiem koniecznym jest troska o jak najpełniejszy rozwój 

dziecka. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

określa jasno kiedy i gdzie może być umieszczone dziecko pozbawione opieki ze strony 

biologicznych rodziców. Działania profilaktyczne, zgodnie z Ustawą, skierowane są m.in. na 

rodziny wychowujące dzieci, a jednocześnie niewydolne wychowawczo, dotknięte przemocą, 

ubogie i zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych itd. Zgodnie z powyższym aktem prawnym, instytucjonalna piecza zastępcza 

jest sprawowana w formie: placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Placówka opiekuńczo- 

wychowawcza może być prowadzona, jako placówka typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, 
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specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego lub łącząca zadania w/w placówek (stat.gov., 

13.06.2018).  

Tabela 1. 

Liczba placówek z podziałem na typy w latach 2013-2015 
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2013 149 242 625 30 3 2 923 

2014 166 238 712 45 6 2 1020 

2015 177 231 749 48 6 2 1054 

Źródło: Skrócone opracowanie własne Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS na podstawie 

sprawozdań MPiPS-03 oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za lata 2012-2015 r. (stan na dzień 31 grudnia), 

Statystyka rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych do 2015.pdf, 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z...zastepcza-nad.../dane-statystyczne/, 13.06.2018 

(*dane nie sumują się, jedna jednostka może pełnić funkcje kilku placówek). 

Ustawa powołała m.in. instytucję asystenta rodziny oraz wprowadziła zmiany w przepisach 

o przysposobieniu. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego 

poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym 

zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak 

najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Asystent 

rodziny udziela również kompleksowego wsparcia pełnoletnim wychowankom opuszczającym 

rodziny zastępcze, spokrewnione. Działania asystenta wspierane są przez zespół 

interdyscyplinarny. 

Tabela 2. 

Liczba dzieci przebywających w poszczególnych typach placówek w latach 2013-2015 

Lata Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

typu interwencyjnego typu rodzinnego typu socjalizacyjnego specjalistyczno-

terapeutycznych 

2013 1 927 2 030 15 626 366 

2014 1801 1 963 15 324 429 

2015 1 576 1 885 15 387 444 

Źródło: Skrócone opracowanie własne Departamentu Polityki Rodzinnej …op.cit. 

  



Placówki opiekuńczo-wychowawcze…   19 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego a przygotowanie 

wychowanków do samodzielnego życia  

W Dzienniku Ustaw 24 maja 2018 zamieszczono Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP  

(z dn. 13.04.2018 r.) w sprawie jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Podtrzymano w nim założenia, zgodnie z którymi do głównych zadań placówki 

opiekuńczo-wychowawczej należy (DzU,14.06.2018): zapewnienie dziecku całodobowej 

opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjo-

nalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych; realizowanie 

przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; umożliwienie 

kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 

podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; zapewnienie dziecku dostępu do 

kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; objęcie dziecka 

działaniami terapeutycznymi; zapewnienie możliwości korzystania z przysługujących 

świadczeń zdrowotnych.  

  

Rysunek 1. Podstawowe funkcje domów dziecka. Źródło: zestawienie własne. 

W domach dziecka są umieszczone dzieci powyżej 10 r.ż. Do okresowej oceny sytuacji 

dziecka (nie rzadziej niż co pół roku) zostaje powołany „zespół”, który ma na celu:  

 ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,  

 analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,  

 modyfikację planu pomocy dziecku, monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci  

z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,  

 ocenę stanu zdrowia dziecka i jego aktualne potrzeby,  

 ocenę możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenie go w rodzinnej pieczy 

zastępczej,  
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z bliskimi; 

WYCHOWAWCZO- 

STYMULATYWNA 

- wspomaganie wszechstronnego 

rozwoju wychowanków, 

- udzielanie pomocy w nauce i 

rozwoju własnych zainteresowań, 

- kształtowanie odpowiedzialności, 

odpowiedniego podejścia do 

obowiązków i szacunku do drugiego 

człowieka, 

- kształtowanie poczucia własnej 

godności i właściwej samooceny, 

- wspomaganie i pobudzanie rozwoju 

psychofizycznego; 

 
 

KOMPENSACYJNO- 

TERAPEUTYCZNA 

- zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, 

- wyrównywanie traumatycznych 

wcześniejszych doświadczeń i braków 

rozwojowych; 
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itp.); 

- pomoc w usamodzielnieniu 
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 informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przepisów 

Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: DzU z 2018 r., poz. 

160 lub zapisów Ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

(DzU z 2018, poz. 700).  

Ustawa ostatnia również precyzuje, jak ma wyglądać pomoc osobie opuszczającej  

(po osiągnięciu pełnoletności) placówkę. W tym celu przyznaje się pomoc na: kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie (w przypadku placówki opiekuńczo-

wychowawczej na okres co najmniej roku). Udziela się pomocy w uzyskaniu: odpowiednich 

warunków mieszkaniowych, zatrudnienia oraz zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną. 

W celu prawidłowej realizacji powyższych działań osoba usamodzielniana wskazuje osobę, 

która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia indywidualny 

program usamodzielnienia (zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy 

rodzinie). 

Realizacja usamodzielnienia może być procesem trudnym, jednak jak podkreśla Justyna 

Meissner-Łozińska możliwym, jeśli spełni się odpowiednie warunki, do których należą: wiedza 

kadry pracowników oparta na obserwacji i nabytych doświadczeniach związanych  

z kierowaniem rozwojem wychowanka; traktowanie wychowanków indywidualnie – każdy 

przypadek z osobna (a nie kierowanie się schematami); interesowanie się planami życiowymi 

wychowanków, doradzanie i podsuwanie pomysłów na życie; kładzenie dużego nacisku na 

usamodzielnienie wychowanków; włączenie szkoły w kształtowanie charakteru wychowanka, 

rozwijanie zainteresowań, umiejętności i pozytywnego nastawienia do życia, jak również 

radzenia sobie ze stresem i budowania właściwej postawy życiowej (Meissner-Łozińska, 2010). 

Badania własne 

Badania były przeprowadzane z przerwami w latach 2012-20172 przez studentów w ramach 

seminarium, z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych typu socjalizacyjnego w sześciu dużych miastach Śląska oraz z wychowan-

kami, którzy opuścili placówki, głównie zamieszkałymi w powiecie gliwickim, zabrzańskim, 

bytomskim i tarnogórskim. W badaniach zastosowano dobór celowy. Aspiracje i plany życiowe 

były badane wśród młodzieży placówek powyżej 15 r.ż. do 18/20 r.ż. W tym przypadku za 

pierwszym razem zebrano prawidłowo wypełnionych 84 kwestionariusze, w drugim przypadku 

90. Wśród wychowanków, którzy opuścili placówki zebrano 25 kwestionariuszy wywiadu. 

Badania przeprowadzono także wśród wychowawców. Niemniej nie wszyscy wychowawcy 

                                                           
2 Badania prowadzone cyklicznie co kilka lat pozwalają porównywać wyniki i stwierdzić jak duża i w jakim 

zakresie jest dynamika zmian. Kolejne badania będą prowadzone w przyszłości.  
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(podobnie zresztą jak wychowankowie) byli chętni do współpracy w tym zakresie i nie 

wypełnili kwestionariuszy (głównie z powodu braku czasu i niejasnej sytuacji zawodowej3). 

Dlatego wywiad udało się przeprowadzić jedynie z 24 wychowawcami (z jednym wychowawcą 

dwukrotnie, na początku badań i pod koniec 2017). Dla realizowanych eksploracji przyjęto 

następujące pytania badawcze: Jakie są plany i aspiracje wychowanków opuszczających 

placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego?; Co lub kto wpływa na decyzje 

wychowanków?; Jakie trudności dostrzegają?; Jak widzą swoją przyszłość w zakresie 

zawodowym i społecznym?; W jakim zakresie placówki potrafią przygotować wychowanków do 

samodzielnego życia (w opinii wychowanków, którzy opuścili już placówki)?; Czy i w jakim 

zakresie dostrzegalne są zmiany w planach życiowych wychowanków na przestrzeni 5 lat? 

Prezentacja wyników przeprowadzonych badań 

Aspiracje są podyktowane pragnieniem realizacji planów i znaczących zamierzeń 

(Szewczuk, 1979), a modelowane są przez indywidualną aktywność jednostki i poczucie 

własnej wartości (Syrek, 1986; Szefer-Timoszenko, 1981). Są podstawą wyznaczania sobie 

planów życiowych, na które mają wpływ uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.  

Do wewnętrznych należą wspomniane wyżej: poczucie wartości i samoocena, poziom 

intelektualny, wiek i płeć, osiągnięcia w nauce itd. Do zewnętrznych: relacje z rodziną (sytuację 

rodzinną), środowisko rówieśnicze, wpływ wychowawców i nauczycieli, mass mediów, itd. 

(Górnicka , 2003, s. 390). 

W badanych grupach odnotowano preferowanie podobnych wartości życiowych, chociaż 

zaobserwowano istotne różnice w rozkładzie odpowiedzi. 

Table 3. 

Plany życiowe wychowanków domów dziecka 

Plany życiowe związane z: Rok 2012 N = 84 Rok 2017 N = 90 

- założeniem rodziny 30 35,7% 25 27,8% 

- pracą zawodową 30 35,7% 41 45,6% 

- ukończeniem szkoły 12* 14,2% 14 15,6% 

- znalezieniem mieszkania 10 11,9% 3 3,3% 

- inne (gł. podróże) 2 2,4% 7 7,8% 

* W 2012 wskazywano: szkołę zawodową i średnią; w 2017: tylko szkołę średnią techniczną i wyższą. 

Źródło: badania własne. 

  

                                                           
3 Były to osoby, które pracowały w likwidowanych DD, kończyły umowę o pracę lub pracowały w zastępstwie. 
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W roku 2012 wskazania dotyczące założenia rodziny były podobne, jak te związane ze 

znalezieniem pracy, natomiast w 2017 roku wzrosły preferencje dotyczące wykształcenia  

i więcej było wskazań dotyczących pracy zawodowej. Dziewczęta najczęściej wskazywały  

(w obu przypadkach) na marzenia związane z rodziną, chłopcy z pracą. W jednym przypadku 

w 2012 r. i dwóch w 2017 r. chłopcy dopisali odpowiedź: nie mam planów4. W 2017 r. pojawiły 

się również inne trzy ciekawe dopisane odpowiedzi: własny biznes. W grupie zawodów w 2012 

roku dominowały wśród chłopców: mechanik (15 wskazań) oraz informatyk i kucharz (w obu 

przypadkach po 8 wskazań), wśród dziewcząt: fryzjerka (8 wskazań), nauczycielka (4)  

i sprzedawca (5). Inne odpowiedzi z mniejszymi wskazaniami to: lekarz, prawnik, piosenkarka, 

cukiernik i odpowiedź: nie wiem. W 2017 r. chłopcy preferowali podobne zawody: mechanik 

(11), informatyk (10), kucharz (4), który został „przebity” przez policjanta z 6 wskazaniami  

i lekarza (5 wskazań). U dziewcząt było podobnie jak w 2012 r. W kolejności malejącej głównie 

wybierały: fryzjerka (6 wskazań), nauczycielka (6), sprzedawca (5), lekarka (4), kelnerka (3). 

W 2017 r. pojawiły się również nowe zawody zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, takie 

jak: księgowy/a, model/ka, hotelarz. Poza tym: komentator sportowy, logistyk, górnik, piekarz. 

Niestety w wywiadzie czterech wychowawców stwierdziło, że plany życiowe 

wychowanków są mało realne (lub wręcz nierealne i wygórowane, nie na ich możliwości). 

Większość sukces wychowanków upatrywała/uzależniała od: konsekwencji w dążeniu do celu, 

indywidualnych chęciach zrealizowania założonego planu, właściwego podejścia do życia, nie 

poddawania się, umiejętnej walki z przeciwnościami. Wśród przeszkód najczęściej wymieniali: 

powrót do patologicznego środowiska i brak ambicji, wspomniane wcześniej zbyt wygórowane 

plany, trudności z porozumiewaniem się z wychowankiem, brak odpowiedzialności i wsparcia 

rodziny. Żaden z wychowawców nie wskazał np. na brak wystarczającego wsparcia ze strony 

placówki lub nieadekwatnego przygotowania wychowanków do samodzielności. Również 

wychowankowie wskazywali najczęściej na problemy osobiste i losowe, niż te związane  

z placówką. Dopisywali odpowiedzi typu: pewnie nie zrealizuję planów, bo mi brak chęci, mam 

za małe ambicje, zawsze może się coś zdarzyć, nie mam wytrwałości. Reszta była pozytywnie, 

optymistycznie nastawiona do przyszłości i zdecydowana to osiągnąć (bardziej pewne swojego 

wyboru były dziewczęta, niż chłopcy w obu prezentowanych grupach). Mniej optymistyczne 

były wywiady z 25 wychowankami, którzy część życia spędzili w placówce i po jej opuszczeniu 

teraz żyją samodzielnie lub z rodziną. Tylko połowa z nich stwierdziła, że placówka dawała im 

w pełni poczucie bezpieczeństwa, a 14 z rozmówców (56%) ubolewało, że wychowawcy za 

mało poświęcali im czasu, także w kwestii przygotowania do samodzielnego życia. Głównie 

przygotowanie koncentrowało się na wykonywaniu prac domowych, a znacząco mniej czasu 

poświęcali wychowawcy kwestiom związanym ze sprawami urzędowymi, komunikacją  

i umiejętnościami miękkimi (uczenie kompromisu, okazywania i interpretowania uczuć itd.). 

Większość co prawda przyznała, że przygotowanie było głównie praktyczne (także  

                                                           
4 Odpowiedzi respondentów pisane są kursywą. 
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z umiejętności miękkich), ale w 100% przyznali, że bycie wychowankiem z DD „naznacza” 

całe życie i warunkuje start oraz to, jak się czują i oceniają. Badania z lat 2012 i 2017 wskazują, 

że nie słabnie rola wychowawców w kształtowaniu obrazu realnego życia, a osobą znaczącą  

i wpływającą na decyzję (oprócz wychowawców) jest także dyrektor placówki (choć z każdym 

rokiem ten wpływ maleje). Niemniej, choć wskazują na potrzebę nauki (w 2017 r. 14 osób 

zadeklarowało, że na pierwszym miejscu stawia naukę) i pracy nad sobą, to poziom motywacji 

w grupie 18-20 latków do nauki jest zadowalający tylko w 3,4% (2012 r.) -4,5% (2017)  

u dziewcząt, a u chłopców wcale, bo jak twierdzą nie widzą powodów, żeby się uczyć.  

W dodatku (w obu badanych latach) to właśnie wśród 17-18 letnich dziewcząt preferowanymi 

wartościami w życiu są (oprócz szczęścia rodzinnego): zabawa i wysoki status materialny. 

Większość planuje wyjechać za granicę, głównie w celach zarobkowych i z powodu braku 

pracy w kraju oraz dobrych perspektyw, choć zdarzały się odpowiedzi takie jak: chcę 

zapomnieć skąd pochodzę; za granicą nikt mnie nie zna i mogę zacząć od nowa; nikomu nie 

powiem, że wychowałam się w DD, to tylko wstyd. 

Wychowankowie opuszczający placówkę według opinii wychowawców mogą liczyć na: 

mieszkanie socjalne, pomoc ze strony OPS-u, pomoc finansową, psychologiczną i opiekuna 

usamodzielnienia. Wychowankowie, którzy opuścili już DD wskazali na trudności związane 

przede wszystkim z załatwianiem różnych urzędowych spraw (Urząd Miasta, bank, lekarz, itd.) 

– 17 osób i szukaniem pracy – 4 osoby. Skarżyli się także na trudności w okazywaniu uczuć, 

problemy z zaufaniem drugiej osobie, przystosowaniem się do nowego środowiska,  

czy zawieraniem nowych znajomości. Prawie połowa odczuwa strach przed odrzuceniem  

i wyśmianiem. O sobie mówią: jestem gorszy od innych; fakt, że byłem w placówce zamknęło 

mi wiele dróg; z racji tego, gdzie się wychowałem, miałem gorszy start, niż inni; przez dom 

dziecka jestem zamknięty i niedostępny, nikomu nie mogę zaufać; gdyby nie pobyt w placówce 

byłbym szczęśliwy. 

Dokonane analizy wyników przeprowadzonych badań (przedstawione w artykule  

w skróconej formie) ujawniają, trudną sytuację wychowanków placówek opiekuńczo- 

wychowawczych. Na przestrzeni lat dużo się zmieniło i start w dorosłość jest zdecydowanie 

lepszy, niż jeszcze pięć, czy więcej lat temu. Mechanizm adaptacyjny (readaptacyjny) jest coraz 

lepiej znany i wiele osób oraz instytucji dokłada starań, żeby był jak najmniej stresujący dla 

podopiecznego. Niestety wychowawcy nie są w stanie wyeliminować wszystkich problemów, 

które mogą towarzyszyć procesowi readaptacji społecznej. Z wykorzystaniem, tego typu, 

cyklicznych badań mogą prognozować celowe prewencyjne działania, czy dokonywać 

etapowej ewaluacji całości procesu. 

W świetle ustaleń badawczych na rysunku 2 zostały przedstawione główne trudności/ 

bariery w realizacji planów i usamodzielnieniu się wychowanków. 
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Rysunek 2. Bariery w usamodzielnieniu wychowanków domów dziecka. Źródło: zestawienie własne. 

Przeciwdziałanie pojawiającym się problemom dotyczącym kwestii usamodzielnienia 

wychowanków jest procesem trudnym i kosztownym, angażującym wiele osób, instytucji,  

z pewnością wymagającym modernizacji. Dokonanie zmiany w podejściu systemowym czy 

indywidualnym musi uwzględniać specyfikę potrzeb/możliwości jednostki, a także środowiska 

lokalnego, w którym readaptacja podopiecznego placówki opiekuńczej ma miejsce. Poniższe 

zestawienie stanowi otwartą propozycję postulatów, których wdrożenie może wpłynąć na 

podniesienie jakości i skuteczności przebiegu usamodzielnienia. Prócz wspomnianych wyżej 

propozycji Justyny Meissner-Łozińskiej lista zaleceń powinna również uwzględniać: 

 zwiększenie ilości spotkań z psychologiem, czy coachem/tutorem zawodowym, bądź 

interpersonalnym w celu budowania u wychowanka wiary we własne możliwości, 

przeciwdziałania lękom, kompleksom, stresom i poczuciu alienacji, pokazywania jego 

mocnych stron, 

 przedstawianie obiektywnych perspektyw i realnych planów dostosowanych do 

możliwości jednostki, a także rzeczywistości społecznej, 

 organizowanie spotkań z wychowankami, którzy już kilka lat mieszkają samodzielnie, 

 zwiększenie liczby godzin na przygotowanie do samodzielności i ćwiczenie ważnych 

umiejętności, na które wskazują sami wychowankowie (np. po spotkaniach z wychowan-

kami, którzy opuścili już DD), 

 racjonalne gospodarowanie nakładami na zaspokojenie potrzeb wychowanków po wyjściu 

z placówki i realizację zamierzeń edukacyjnych (także związanych tych z ich zaintereso-

waniami), 

 wydłużenie czasu otrzymywania pomocy finansowej, 
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WYCHOWANKÓW 
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(RE)ADAPTACYJNE 

- trudności w dostosowaniu się do nowej 

sytuacji i środowiska, 

- niedostateczna pomoc ze strony 

placówki i szkoły, 

- przejawianie zachowań aspołecznych; 

SPOŁECZN0- KULTUROWE 

- marginalizowanie wychowanków 

domów dziecka przez społeczeństwo 

i środowisko lokalne, 

- unikanie uczestnictwa w życiu 

społecznym i kulturowym, 

- brak wsparcia ze strony 

odpowiednich służb; 
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- trudności w zaspokojeniu potrzeb w 

wystarczającym zakresie, 

- nieumiejętne gospodarowanie 

finansami; 
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WŁASNE 

  - brak wiary we własne możliwości, lęki, poczucie alienacji, 

  - brak perspektyw i obiektywnych planów dostosowanych do możliwości, 

  - niska samoocena i kompleksy, 

  - niewystarczające przygotowanie do samodzielności (niskie umiejętności 

społeczne) i radzenia sobie ze stresem oraz emocjami; 
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 trening umiejętności odpowiedzialnego gospodarowania finansami (zwiększenie godzin 

zajęć symulacyjnych przed opuszczeniem placówki, a po jej opuszczeniu przydzielenie 

asystenta (opiekuna usamodzielnienia) na dłuższy okres czasu (przy zmniejszeniu obciążeń 

opiekuna ilością wychowanków), 

 włączenie szkoły i środowiska lokalnego w przeciwdziałanie marginalizacji pod-

opiecznego. 

Refleksja końcowa 

Przeprowadzone badania nie wyczerpują tematyki problemu aspiracji, planów życiowych  

i usamodzielnienia wychowanków. Niemniej temat jest ważny społecznie, wychowawczo  

i wymaga dalszych, wieloaspektowych badań, określających nie tylko skalę problemu, ale także 

diagnozujących trudności tej grupy młodych osób z uwzględnieniem potencjalnych 

konsekwencji dla samych zainteresowanych i osób z ich otoczenia. Nikt nie przeżyje życia za 

nich, ani nie poda im złotej recepty na sukces. Od badaczy, nauczycieli i wychowawców,  

a także szeroko rozumianego społeczeństwa, powinno się jednak oczekiwać, zastosowania 

mądrych działań pomocowych, wspierających, które życie podopiecznych domów dziecka 

uczyniłoby łatwiejszym. 
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