Wydarzenie realizowane przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci w ramach projektu
Rozwój Rodzicielstwa Zastępczego współfinansowanego ze środków
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
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Wprowadzenie

Debata odbyła się 27 października 2021 w formule Open Space Technology na platformie
QiqoChat. Wzięło w niej udział łącznie 90 osób.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk powiązanych z rodzinną pieczą
zastępczą z całej Polski. Najliczniejszą grupą były osoby z rodzin zastępczych niezawodowych,
zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka (43 osoby). Kolejną co do liczebności grupą byli
pracownicy lub osoby zawodowo związane z ośrodkami pomocy społecznej i organizatorami
pieczy zastępczej: PCPR, OPZ (21 osób), w tym: koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci
rodziny i pracownicy socjalni, specjaliści psycholodzy i pedagodzy. W debacie udział wzięło
również 14 specjalistów pracujących z dziećmi, w tym pedagodzy i psychologowie.
Z organizacji pozarządowych wzięło udział 11 osób. Obecnych było również 6 nauczycieli,
6 osób zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego, w tym potencjalni rodzice
zastępczy oraz 2 wolontariuszy pracujących z dziećmi w pieczy lub rodzinami zastępczymi.
Pozostałe osoby reprezentowały więcej niż jedno środowisko, np. rodzice zastępczy
jednocześnie działający w organizacjach pozarządowych, będący nauczycielami lub
specjalistami, albo nie udzieliły informacji o przynależności do konkretnej grupy.

Ufam, że dzięki wymianie doświadczeń w tak
doświadczonym i różnorodnym gronie będziemy
mogli wspólnie w kolejnych latach tworzyć nowy
wymiar rodzicielstwa zastępczego.
- mówi Jadwiga Jagieło, Prezes Fundacji Wielkie
Serce Dla Dzieci, inicjatorka wydarzenia.

Za tworzenie komfortowej przestrzeni do efektywnych
rozmów byli odpowiedzialni Ola Chodasz, facylitatorka
z Fundacji Rozwoju “Dobre Życie” specjalizująca się w pracy
z dużymi grupami i Marcin Świerczyński, trener komunikacji.
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Ten
głos
wielokrotnie
wzmacniały osoby uczestniczące, dodając od siebie
wiele wartościowych słów
płynących prosto z serca,
co można usłyszeć i zobaczyć
na filmie, który powstał
podczas wydarzenia:

Kliknij
i obejrzyj

Geneza wydarzenia
Sukces debaty to lata pracy Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w temacie rodzicielstwa
zastępczego oraz proces realizowany w ramach projektu Rozwój Rodzicielstwa Zastępczego,
który trwał kilka miesięcy. Kiedy zdecydowano o ogólnopolskim zasięgu wydarzenia
zorganizowany został warsztat przygotowawczy. Odbył się on 27 września 2021. Obecnych
było 11 osób na różny sposób powiązanych z pieczą (by usłyszane zostały różne głosy), z trzech
województw (Podkarpacie, Pomorze, Śląsk). Podczas ćwiczeń i dyskusji facylitowanych przez
Olę Chodasz uczestnicy stworzyli hasło przewodnie: “Rodzina zastępcza. Twórzmy więzi!
Możesz mieć wpływ.” Zawarli w nim wizję i wartości powiązane z projektem, do jakich należą
relacje, sieć wspierających kontaktów oraz czynienie świata lepszym miejscem i dla dzieci i dla
rodzin. Zaakceptowali również formułę zaproponowaną przez inicjatora, Fundację Wielkie
Serce dla Dzieci, a mianowicie Open Space Technology (OST) oraz sprawdzoną w Polsce i na
świecie platformę ułatwiającą swobodną pracę zdalną w wielu równoległych pokojach QiqoChat.

Dlaczego wybraliśmy Open Space Technology
Open Space Technology (skrót OST, polskie tłumaczenie: metoda otwartej przestrzeni) to
sprawdzona formuła organizacji wartościowych dyskusji i budowania relacji w dużych grupach
- organizacjach, firmach, społecznościach. Stworzona została przez Harrisona Owena dla
wypracowywania rozwiązań, planowania wspólnych inicjatyw i współtworzenia treści
w swobodnej, włączającej atmosferze, w duchu samoorganizacji i odpowiedzialności
wszystkich zebranych za powstałe efekty, które są ważne dla danej społeczności, czy
organizacji.
Główne założenia Open Space Technology obejmują swobodę wyboru i wypowiedzi
uczestników, którzy mogą zgłaszać tematy do dyskusji w mniejszych grupach, a dyskusje
odbywają się równolegle. Uczestnicy mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy pokojami
dyskusyjnymi (także wirtualnymi), gdzie dyskutują, sieciują się i zapisują przebieg swoich
rozmów.
Facylitatorzy tej metody pracują nią od kilkudziesięciu lat w ponad 160 krajach, a w Polsce
promuje ją i aktywnie stosuje Fundacja Rozwoju “Dobre Życie”.
To, co dała wydarzeniu formuła Open Space Technology, poprzez swoje założenia, zasady
i sposób prowadzenia to przede wszystkim:






Swobodna, włączająca atmosfera;
Ciekawe, angażujące rozmowy na aktualne dla osób uczestniczących tematy;
Wysoka jakość i efektywność dyskusji;
Okazja do wartościowych spotkań i budowania relacji;
Dostęp do niniejszego e-raportu z inspiracjami i rozwiązaniami z dyskusji.
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Więcej o OST:




Kiedy warto zorganizować OST i jak przebiega ten proces:
https://youtu.be/BY9j4rdBUKo
Korzyści z OST: https://youtu.be/DfQmn-C1a9I
oraz na stronach internetowych: https://fundacjawielkieserce.org
i http://dobrezycie.org/

O czym rozmawialiśmy i jak się włączyć
Obecność na spotkaniu osób na różny sposób powiązanych z rodzinami zastępczymi
pozwoliła spojrzeć na rodzinę zastępczą i jej środowisko funkcjonowania i wyzwania z wielu
perspektyw. Zachęcamy do lektury notatek z dyskusji i wniesienia swojego głosu na kolejnej
debacie.

Podobne spotkanie, a jednak na pewno inne, niepowtarzalne, odbędzie się w 2022 roku.
Informacje o terminie i zapisy już wkrótce na stronie internetowej Fundacji.

Osoby uczestniczące zgłosiły dziesięć tematów do dyskusji, z czego temat “Kto może zostać
rodzicem zastępczym?” pozostał bez notatek. Zachęcamy do lektury.
Notatki z dyskusji są głosem osób uczestniczących niekoniecznie pokrywającym się z oficjalnym stanowiskiem organizatorów.
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Tematy zgłoszone przez osoby uczestniczące (kliknij to przeniesiesz się do dyskusji):
1. Wsparcie rodzin zastępczych w procesie pracy z dzieckiem. Co zrobić by przetrwać
kryzysy? - Jakub Zdunek
2. Rola Asystenta Rodziny w systemie pieczy zastępczej. Jak mogłaby wyglądać
współpraca AR z koordynatorem pieczy, jak może pomóc, czego oczekują rodzice
biologiczni a czego rodzina zastępcza - Agnieszka Macyk
3. Co zyskujemy stając się rodziną zastępczą i jakie możemy przeżywać trudności? Jak
formułować kampanie? Trudności z powodu faktu pochodzenia dziecka z innej
rodziny - Tomasz Polkowski
4. Jakie blokery sprawiają, że mimo różnych zachęt i kampanii wciąż brakuje rodzin
zastępczych? Czy problem częściowo nie tkwi też w procesie umieszczania? Czy
istnieje baza „wolnych” rodzin zastępczych dostępnych dla sądów? Jak pozyskiwać
nowe rodziny zastępcze, dobre praktyki - Ela Żuraw, Dorota Pinek
5. Współpraca różnych instytucji z rodzinami zastępczymi, jak uzyskać wsparcie itd. Jadwiga Jagieło
6. Nowoczesne metody poszukiwania rodzin zastępczych dla dzieci – „marketing”,
który

trafia

do

ludzi,

kampanie,

historie,

które

działają

- Tomasz Polkowski
7. Adopcja otwarta - czy ktoś w Polsce to robi? Jak to się robi? Prośba do osób, które
mają wiedzę i/lub doświadczenie w tym temacie o podzielenie się nim
- Ania Mitura
8. Kwestie

prawne

-

ustawa,

postępowanie

przed

sądami,

sytuacja

dzieci

i rodziny zastępczej. Jak jest, do czego zmierzamy jeśli chodzi o przepisy - Szymon
Surma, Danuta Wiecha
9. Dziecko z niepełnosprawnością w pieczy zastępczej
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Wydarzenie w oczach osób uczestniczących
Według przeprowadzonych po wydarzeniu ankiet, 95% uczestniczących którzy je wypełnili
wskazało, że dowiedzieli się czegoś w zakresie funkcjonowania pieczy zastępczej, co będzie
dla nich przydatne w obecnej lub przyszłej działalności.
W pytaniach otwartych dotyczących formuły spotkania, OST, docenili możliwość zabrania
głosu, interakcji, innowacyjność, wymianę doświadczeń i ścieranie się różnych perspektyw,
dzielenie osobistym doświadczeniem i wskazywanie dobrych praktyk. Niżej przytaczamy
kilka cytatów w odpowiedzi na pytanie „Co było dla Ciebie najbardziej wartościowe i /lub
najbardziej przydatne podczas Open Space?”

 Możliwość rozmowy i szukania rozwiązań.
 Rozmowa na ważne tematy.
 Atmosfera rozmowy bez oceny.
 Możliwość wypowiadania się i zadawania pytań. Tego brakuje podczas
zwykłych konferencji.
 Możliwość rozmowy w kameralnych grupach, wymiana doświadczeń.
 Ludzie, ich historie i emocje. Na żywo opowiedziane historie poparte faktami.

Dodatkowo uczestnicy napisali:


Bardzo potrzebne są takie spotkania i wymiana doświadczeń.



Bardzo ciekawa forma wymiany doświadczeń.



Super spotkanie.



Trzeba propagować taką formę konferencji, jest o wiele bardziej wartościowa
niż tradycyjne.



Powinno być więcej takich spotkań.

To bardzo motywuje do organizowania kolejnych spotkań w formule Open Space
Technology. Najbliższe już w 2022.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wsparcie.
Zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia!
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Wsparcie rodzin zastępczych
w procesie pracy z dzieckiem.
Co zrobić by przetrwać kryzysy?
- Jakub Zdunek

Przebieg dyskusji


Dużo osób nie ma pojęcia co robimy w rodzinach zastępczych.

Rekomendacje









Możliwość kontraktowania specjalistów (psychiatra, neurolog, audiolog, itd.)
przez PCPR, OPS.
Możliwość pierwszeństwa dostania się do specjalistów (empatia skierowana
do rodziny zastępczej).
Dostęp do terapii w pierwszeństwie, w tym dla rodziców zastępczych.
Superwizja i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.
Wsparcie rodzin ze strony PCPR, OPS, współpraca z Sądami.
Potrzebne jest nagłośnienie tego, co robi rodzina zastępcza.
Baza wolnych miejsc/rodzin zastępczych dla dzieci z przeznaczeniem dla jednostek
zajmujących się pieczą rodziny zastępczej.
Umożliwić wyrównanie świadczeń dla rodzin zastępczych - wynagrodzeń,
fakultatywne świadczenia.
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Rola Asystenta Rodziny (AR) w systemie
pieczy zastępczej. Jak mogłaby wyglądać
współpraca AR z koordynatorem pieczy,
jak może pomóc, czego oczekują rodzice
biologiczni a czego rodzina zastępcza (RZ)
- Agnieszka Macyk

Przebieg dyskusji
Dużo osób nie ma pojęcia co robimy w rodzinach zastępczych.
 Niezrozumienie roli RZ.
 Brak współpracy z rodzinami biologicznymi.
 Potrzebne zrozumienia współpracy rodzin biologicznych
z rodzinami zastępczymi.
 Tymczasowość pobytu w rodzinie zastępczej.
 Realizowanie budowania więzi pomiędzy rodzicami biologicznymi.
 Wiktymizacja dziecka. Kontakt z rodziną biologiczną poszerzoną.
 Najważniejsze jest dziecko, a nie rodzina biologiczna ani zastępcza.
 Potrzebne jest zaciekawienie rodzin zastępczych rodziną biologiczną,
a nie ocenianie.

Rekomendacje










Wytłumaczenie roli AR w rodzinie biologicznej wśród innych służb. Rozmowa
o reintegracji rodzin z udziałem AR.
Zmiana w formule spotkania „Oceny sytuacji rodziny” - konieczność udziału AR.
AR POWINIEN BYĆ W KAŻDEJ RODZINIE BIOLOGICZNEJ, Z KTÓREJ DZIECI
PRZEBYWAJĄ W PIECZY ZASTĘPCZEJ.
Poszerzanie świadomości rodzin biologicznych o tym jakie mają prawa (przydział
AR).
Współpraca pomiędzy innymi służbami.
„Odczarowanie” rodziny zastępczej i rodziny biologicznej. Uszanowanie historii
dziecka.
Organizacje pozarządowe.
ROZMAWIAJMY.
Wzajemne pozytywne nastawienie podczas spotkań nie ocenie sytuacji rodziny.

Co dalej?
ROZMAWIAJMY. WSPÓŁPRACA.
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Co zyskujemy stając się
rodziną zastępczą i jakie możemy
przeżywać trudności.
Jak formułować kampanie.
Trudności z powodu faktu
pochodzenia dziecka z innej rodziny
- Tomasz Polkowski
Przebieg dyskusji
Pozytywne podejście do zostania rodziną zastępczą.







Skoncentrować się na tym, co przyjęcie dziecka do rodziny nam DAJE.
Nastawienie na pozytywną komunikację.
Odkrywamy nowe obszary, którymi interesują się dzieci.
Młodniejemy - zaczynamy się bawić.
Odkrywamy świat nastolatków.
Mamy nowe cele, robimy nowe rzeczy - chcąc pokazywać dzieciom świat.
Poznajemy nowych ludzi, niektórych znajomych tracimy, ale nawiązujemy wiele
nowych, wartościowych znajomości.

Wyzwania i wskazówki:













Trudności z rodziną biologiczną - biologiczni rodzice „mieszają w głowach”
dzieciom już po trafieniu do rodziny zastępczej.
Czy ja biorę dziecko do domu czy całą rodzinę?
Czy szukać członków rodziny dziecka? Jak nawiązywać kontakt z innymi członkami
rodziny? Pomagamy odnaleźć korzenie przez kontakt z innymi członkami rodziny
biologicznej.
Gdy dotykamy trudnych tematów, przeżyć dziecka, tak naprawdę tworzymy z nim
więź.
Jeżeli chcemy zaakceptować dziecko, trzeba zaakceptować jego przeszłość,
trudną również.
W domach dziecka - zamiast tylko samych opisów zaburzeń jakie ma dziecko,
zrobić coś w rodzaju pozytywnego CV - czym się dziecko interesuje, napisać
o jego pasjach. Przy całym nieukrywaniu problemów dziecka, zrobić analizę
przypadków dzieci, ich sytuacji, mocnych stron, potrzeb (nie problemów).
Dopasowanie dziecka do rodziny.
Dzieci, nawet jak trafiają do rodzin zastępczych, nawet spokrewnionych,
ciągle walczą z poczuciem odrzucenia. Przedstawia się je jako “biedne”
i tak próbuje się dotrzeć do potencjalnych rodzin zastępczych.
Pokazywanie w kampaniach, że rodziny są tylko do opiekowania się
dziećmi, a nie do tworzenia prawdziwej więzi. Potrzeba zmiany na
pozytywne podejście.
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Szukając rodzin zastępczych nie pytamy czy rodzice są w stanie stworzyć
więzi, pytamy o warunki materialne.
Problem tkwi w tym, że często robimy podsumowania ogólne: „Wszystkie rodziny
zastępcze są…”, „Wszystkie domy dziecka są…”, „Wszyscy rodzice są…”.
Potrzeba indywidualnego podejścia do rodziców zastępczych.
Niejasne komunikaty dla rodziców zastępczych na czym ma polegać ich rola
(opieka/więzi). Z jednej strony rodzice słyszą, że dzieci są na chwilę i żeby nie
tworzyć więzi. Z drugiej bez więzi nic się nie wytworzy. Niepewna sytuacja czy
dziecko trafi na dłużej do rodziny czy na chwilę powoduje, że może być problem
w utworzeniem więzi. Czym jest więź? Nie jest zakochaniem się w dziecku. Jest
zaspokajaniem potrzeb nawzajem.
Różne motywacje rodzin zastępczych do bycia rodzicem - może należy do nich
dotrzeć na różne sposoby.
Zróżnicowanie rodzin zastępczych: długoterminowe dla dzieci, bez możliwości
powrotu do rodziny biologicznej.
Przepisy o indywidualizacji podejścia dla dziecka - REALIZACJA już istniejących
przepisów.
Rola rodziny zaprzyjaźnionej.
Niemożność pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko
niepełnosprawne przez rodzinę zastępczą.

Dzieci niepełnosprawne - też można podać pozytywne aspekty i cechy dziecka, mocne
strony: dziecko nie widzi i nie słyszy, ma porażenie i ciągle jest dzieckiem bardzo
zdecydowanym w dążeniu do celu, z poczuciem sprawczości, doskonale wie co lubi
a czego nie, świetnie się adaptuje i dobrze nawiązuje kontakt. Jest “księżniczką”, potrafi
budować więzi z dorosłymi.
Dziecku groził pobyt w DPS - dziewczynka bardzo radosna, kocha sznurki, idzie naprzód,
zmotywowane (upośledzenie w stopniu umiarkowanym, bez szans na rodzinę - wstępny
opis).
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Jakie blokery sprawiają, że mimo różnych zachęt
i kampanii wciąż brakuje rodzin zastępczych?
Czy problem częściowo nie tkwi też
w procesie umieszczania? Czy istnieje baza
„wolnych” rodzin zastępczych dostępnych
dla sądów? Jak pozyskiwać nowe rodziny zastępcze,
dobre praktyki - Ela Żuraw, Dorota Pinek

Przebieg dyskusji















Na podstawie przekazanych informacji od rodzin zastępczych zawodowych kwoty
wynagrodzeń są za niskie.
Bazy rodzin nie ma póki co. Zmiany do ustawy przewidują taką opcję. Fundacja
w przyszłym roku w ramach projektu FIO utworzy bazę dla woj. Podkarpackiego.
W nowelizacji ustawy też jest ujęte utworzenie bazy wolnych miejsc dla dzieci.
Program szkolenia (m.in. PRIDE) dla rodzin zastępczych jest nieadekwatny do
zmieniających się realiów.
Poprawa warunków zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów pieczy:
umowy o pracę, godne wynagrodzenia. Nie można wymagać wyrozumiałości
i wsparcia od człowieka, który za minimalną pensję na umowę zlecenie obsługuje 30
rodzin z różnymi problemami. Ten sposób pracy narzuca „odcięcie się”
emocjonalne i chodzenie na skróty. Czego, większość koordynatorów nie robi, ale
ponoszą ogromne koszty emocjonalne i życiowe. Pełnią ważną funkcję w systemie
i ich rola musi się wiązać z szacunkiem dla ich pracy.
Trzeba zmienić sposób mówienia i promowanie rodzicielstwa zastępczego. Przede
wszystkim do opinii publicznej musi trafiać informacja, że jak słyszą łzawe historie
rodzin biologicznych, ale czasem i zastępczych, to słyszą jedną stronę. Nie da się
wyciągać wniosków znając tylko jeden przekaz, a instytucje nie są uprawnione do
odpowiadania na zarzuty i podawania faktów.
Oprocedowanie w powiatowych CPR systemu „trzeciej ścieżki” dla rodzin, które
mają motywację adopcyjną, ale są skłonne mierzyć się z ryzykami i trudnościami
jakie niesie status rodziny zastępczej: powrót dziecka do RB, kontakt z RB,
współpraca z MOPS.
Niechęć społeczna i lokalna do rodzin zastępczych. Zmiana świadomości w takich
instytucjach jak szkoła, przychodnia, dom kultury itp. [Potrzebne są] kampanie
społeczne zmieniające świadomość społeczną i lokalną na terenach rodzin
zastępczych z „dorobkiewiczów kosztem biednych dzieci” na „ludzi gotowych do
poświęceń i realnie zmieniających świat - świat dzieci - lub inne pozytywne
przesłanie.
Wsparcie rodzin zastępczych: możliwość skorzystania z terapii, psychologa bez
konsekwencji ze strony PCPRów.
Nie bagatelizowanie zgłaszających się nowych rodzin, pomoc dla nich
przy pierwszych krokach, a nie rzucanie kłód pod nogi.
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Ułatwienie pracy zawodowej poza pieczą dla rodzin zawodowych, jeśli warunki na
to pozwalają.
Lepsze warunki zatrudnienia dla rodzin zawodowych. Umowy o pracę, albo nowy
rodzaj kontraktu, który obejmie składkowanie na emeryturę, składkę zdrowotną i
chorobową, ale też da prawo urlopu i zaliczy się do lat przepracowanych.

W mówieniu o pieczy konieczna jest zmiana komunikatu. Obraz ratowania biednej
sierotki nie jest do końca prawdziwy. Rodziną zastępczą powinien być każdy, kto ma
dodatkowe miejsce na kanapie przed telewizorem. To nie jest bohaterstwo. Bohaterstwo
odstrasza kandydatów, bo przywołuje skojarzenie z ogromnym wysiłkiem. To nie jest
także naciąganie na pieniądze lub sposób na wzbogacenie. To raczej, można rzec,
postawa obywatelska i ludzka.
Ośrodki adopcyjne i inne instytucje prowadzące kwalifikacje i szkolenia dla kandydatów
na RZ powinny mieć jakiś nadzór/superwizje. Dziś los potencjalnej rodziny złożony jest
w ręce 1-2 trenerów i często wystarczy osobisty konflikt, by rodzina nie dostała
kwalifikacji lub dostała ją z ograniczeniami. To stoi w sprzeczności z celami zwiększania
bazy rodzin zastępczych.

Rekomendacje







Praktyka w rodzinach zastępczych, domach dziecka.
Współpraca ośrodków adopcyjnych z rodzinami zastępczymi.
Rozmowa z ośrodkiem adopcyjnym.
Współpraca ze szkołą - spotkania organizatora ze szkołą i rodzina oraz
z przedszkolem.
„Dobre praktyki” już istniejących rodzin zastępczych.
Otworzenie ścieżki dla par jednopłciowych.

Co dalej?
Trzecia ścieżka: rodziny preadopcyjne.
Szerzenie wiedzy o problemach dzieci umieszczanych w pieczy.
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Współpraca różnych instytucji
z rodzinami zastępczymi,
jak uzyskać wsparcie itd.
- Jadwiga Jagieło
Przebieg dyskusji






Instytucje, które powinny zabiegać o możliwość współpracy OPZ - rodzina zastępcza,
współpraca koordynator-asystent (nie ma mechanizmu, aby zachęcić rodzica
biologicznego). Połączenie wymiany doświadczeń pomiędzy koordynatorem
a asystentem.
Wzmocnienie autorytetu rodzica zastępczego poprzez rozmowę koordynatora,
pracownika socjalnego PCPR z nauczycielem szkoły lub przedszkola.
Zwiększenie zaufania wobec rodzin zastępczych - szerzenie wiedzy nt. dzieci w pieczy.
Organizacje pozarządowe tam, gdzie nie mogą dojść urzędnicy, np. NGO
może pozyskiwać środki ze źródeł z których nie mogą urzędy.
Organizacje pozarządowe wspierające dzieci i rodziny:









Bank Żywności,
Sąd - kuratorzy sądowi,
Szkoła, przedszkola - edukacja nauczycieli odnośnie dysfunkcji dzieci (FAS, trauma),
Poradnia pedagogiczna,
Niepubliczne ośrodki zdrowia,
Kuratorium Oświaty, PCEN, wydziały oświaty i edukacji w urzędach,
Media lokalane.
Ogólny projekt ministerialny wspierający działania fundacji na rzecz pieczy zastępczej
(bezpłatna pomoc dla rodzin). Dziecko i dobro dziecka na pierwszym miejscu.
Ciągła komunikacja rodzina-koordynator-instytucja.

Rekomendacje




Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy koordynatorami pieczy zastępczej
i AR.
Współpraca na linii OPZ - organizacja pozarządowa
Wsparcie oferowane przez OPZ.

Co dalej?
Rozmowa i budowanie wzajemnego zaufania. Współpraca organizacji
i instytucji. Sieciowanie wymiana kontaktów
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Nowoczesne metody poszukiwania
rodzin zastępczych dla dzieci
- „marketing”, który trafia do ludzi,
kampanie, historie, które działają
- Tomasz Polkowski

Przebieg dyskusji







Jest potrzeba odwrócenia kampanii informacyjnych - zmiana języka na pozytywny
i prosty, bez używania słownictwa niezrozumiałego dla niewtajemniczonych.
Dobrze by było, aby „produkt rodzina zastępcza” stał się bardziej atrakcyjny.
Zejść z epatowania biedą, poczuciem winy. Zamiast tego pokazywać korzyści dla
rodzin: więzi, przyjaźń, nowe cele oraz pokazywania sylwetek dzieci (mogą być
zmienione imiona, wizerunki graficzne lub nieprawdziwe zdjęcia).
Pomysł pokazywania dzieci z rodzin zastępczych - ich osiągnięć, jakie mają właśnie
dzięki rodzinom - nie musi to być identyfikowalne. - (dzieci nie chcą)
Mając więzi rozwija się mózg - takich informacji można dostarczać, bo ludzie nie
wiedzą.
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Adopcja otwarta - czy ktoś w Polsce to robi?
Jak to się robi? Prośba do osób, które mają
wiedzę i/lub doświadczenie w tym temacie
o podzielenie się nim
- Ania Mitura

Przebieg dyskusji
Adopcja otwarta jest korzystna dla dziecka. Wymaga tylko otwartości rodziny adopcyjnej oraz
świadomości rodziny pochodzenia. Nie może być rywalizacji ani stawiania dziecka w sytuacji
konfliktu lojalności.
Adopcja otwarta wiele wnosi w życie dziecka. Ono wówczas nigdy nie jest porzucone.
Ma łatwość przejścia z rodziny do rodziny. Nie ma poczucia, że zrobiło coś źle. Łatwiej
zapanować nad poczuciem winy i wzmacniać poczucie własnej wartości.
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Kwestie prawne - ustawa,
postępowanie przed sądami,
sytuacja dzieci i rodziny zastępczej.
Jak jest, do czego zmierzamy
jeśli chodzi o przepisy
- Szymon Surma, Danuta Wiecha

Przebieg dyskusji









Prawnicy,
Rzecznik Praw Dziecka - przedstawiciel dziecka w każdym województwie,
Współpraca ze służbą zdrowia - Minister Zdrowia,
Indywidualne podejście do sytuacji dziecka,
Praca zespołowa powołanie zespołu - do pracy i przedstawiania wniosków
w Ministerstwie,
Spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych,
Informacja o rodzinach zastępczych dla szkół, społeczeństwa,
Wolontariat dla rodzin zastępczych.

Rekomendacje




Wystąpienie do rzecznika Praw Dziecka o utworzenie przedstawicieli
w województwach.
Wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości i Zdrowia.
Twórzmy Rodzinne Domy Dziecka.

Ministerstwo powołuje zespół do prac nad ogólnopolską kampanią promującą rodzicielstwo
zastępcze.

Co dalej?
Zapraszam do współpracy biuro@fundacjawielkieserce.org możemy ustalić spotkania na
zoom - Jadwiga Jagieło tel. 696042270
Link do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (chętnie
popracujemy nad wnioskami do Ministerstwa):
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351101/katalog/12814212?fbclid=IwAR1UeWu6S83lFasW
fsW3AOnHdJ2uzKh5RbCJ8CqFv16JwVDsap4GVAsjtyo#12814212
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Dziecko
z niepełnosprawnością
w pieczy zastępczej

Przebieg dyskusji
Poruszane zagadnienia to m.in.:







Bardzo długa procedura (nawet 10 lat) w staraniu się o przyjęcie dziecka
z niepełnosprawnością.
Obawa przed przyjęciem dziecka niepełnosprawnego w pieczę - brak zabezpieczeń
finansowych. Nie można jednocześnie pobierać świadczenia pielęgnacyjnego
i świadczenia z tytułu bycia rodzicem zastępczym a często przyjęcie takiego dziecka
w pieczę wiąże się z koniecznością rezygnacji z zatrudnienia. Z jakich środków opłacać
bieżące terapie, leczenie, wsparcie rehabilitacyjne i edukacyjne?
Dzieci z niepełnosprawnościami znajdują się w DPS z powodu strachu rodziców przed
przyjęciem dziecka w piecze - brak wsparcia finansowego, bieżącego i niepewna
przyszłość - co dalej po 18 r.ż.? DPS?
Czy wszystkie dzieci w pieczy powinny być objęte badaniami przez PPP pod kątem
specjalnych potrzeb edukacyjnych?
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