Rodzic zastêpczy  pasja, praca, sposób na ¿ycie
Kiedy pracowa³a jako t³umacz, dzi jest mam¹ zastêpcz¹. Choæ tê pracê
wykonuje siê 24 godziny na dobê przez 7 dni w tygodniu, otwarcie mówi,
¿e czuje siê szczêliwa i spe³niona. Jej rodzina jest jedn¹ z 40 krakowskich
zawodowych rodzin zastêpczych.

W samym Krakowie funkcjonuje 40
zawodowych rodzin zastêpczych, 100
niezawodowych rodzin zastêpczych
oraz niespe³na 300 spokrewnionych
rodzin zastêpczych. Dziêki tej formie
opieki dzieci mog¹ unikn¹æ pobytu w
placówce opiekuñczo-wychowawczej.
Z pozoru wygl¹daj¹ jak normalne rodziny, choæ dzieci, które z nimi mieszkaj¹ s¹ u nich na chwilê. Jednak to
w³anie oni czêsto ucz¹ je pierwszych
s³ów, zmagaj¹ siê z ich kolkami, ciesz¹
siê sukcesami i wspieraj¹ w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ w przedszkolu i
w szkole. Jedn¹ z krakowskich mam
zastêpczych jest pani Ania, która w naszej rozmowie zdradza blaski i cienie
wybranej przez siebie drogi.
CZYM TAK NAPRAWDÊ
JEST RODZINA ZASTÊPCZA?
Zacznijmy mo¿e od wyjanienia, bo
okazuje siê, ¿e znane ka¿demu okrelenie jest czêsto mylnie interpretowane.
Wiele osób, nawet lekarze, myl¹ rodzinê zastêpcz¹ z rodzina adopcyjn¹. Choæ
wiadomoæ spo³eczeñstwa i zainteresowanie tematem ronie to ci¹gle wiele jest do wyjanienia  podkrela pani
Ania  zastêpcza mama.
Zatem: Rodzina zastêpcza opiekuje siê dzieckiem i wychowuje je do
czasu, gdy mo¿liwy bêdzie jego powrót
do rodziców, a je¿eli nie  przygotowuje dziecko do adopcji. Zdarza siê, ¿e
dziecko pozostaje w rodzinie zastêpczej
do pe³noletnoci. Jednak zawsze przede
wszystkim nale¿y uwzglêdniaæ poszanowanie prawa dziecka do powrotu do
rodziny oraz do osobistych kontaktów
z rodzicami. W odró¿nieniu od rodziny adopcyjnej rodzice zastêpczy nie
staj¹ siê rodzicami ale zastêpuj¹ ich
w tej roli przez krótszy lub d³u¿szy
czas  bywa, ¿e a¿ do doros³oci.
Choæ z instytucji nazywany jest rodzicem, przez dzieci raczej nazywany
jest cioci¹ lub wujkiem.  Zdarza³o siê,
¿e dziecko, które mielimy pod opiek¹
chcia³o mówiæ do nas mamo i tato, jednak biologiczni rodzice nie byli temu
przychylni  opowiada pani Ania i
podkrela, ¿e forma ciociu, wujku jest
bezpieczniejsza. Rodzice zastêpczy
s¹ przecie¿ z za³o¿enia na chwilê.
£atwiej rozstaæ siê z cioci¹ ni¿ mam¹
 nawet z t¹ przyszywan¹.
RODZAJE RODZIN
ZASTÊPCZYCH
Rodzinê zastêpcz¹ mo¿e tworzyæ ma³¿eñstwo lub osoba niepozostaj¹ca w
zwi¹zku ma³¿eñskim. Je¿eli dziecko
wychowuje siê u najbli¿szej rodziny:
dziadków lub rodzeñstwa, mówimy o
spokrewnionej rodzinie zastêpczej. Je¿eli rodzinê tak¹ tworz¹ osoby niespokrewnione z dzieckiem lub jego dalsza
rodzina np. wujostwo jest to niezawodowa rodzina zastêpcza. Rodziny spokrewnione i niezawodowe najczêciej
zajmuj¹ siê jednym dzieckiem lub ro-

dzeñstwem i robi¹ to nieodp³atnie,
otrzymuj¹ jednak pomoc pieniê¿n¹ na
utrzymanie dziecka.
Sprawowanie pieczy zastêpczej mo¿e
byæ jednak równie¿ prac¹ zawodow¹.
W takim przypadku osoby
tworz¹ce rodzinê zastêpcza
zawieraj¹ umowê, w której
okrelane s¹ warunki zatrudnienia. Rodziny te
otrzymuj¹ wynagrodzenie,
maj¹ prawo do trzydziestodniowego urlopu, okres zatrudnienia jest podstaw¹ nabycia lub zachowania
uprawnieñ pracowniczych.
Od zawodowego rodzica
zastêpczego oczekuje siê rezygnacji z innej pracy zarobkowej (je¿eli jest to ma³¿eñstwo  od jednego z
ma³¿onków), na rzecz zajmowania siê powierzonymi
dzieæmi. Dopuszczalne jest
podjêcie dodatkowego zajêcia jedynie pod warunkiem,
¿e nie wp³ynie to na jakoæ
sprawowanej opieki.
Szczególnymi formami
zawodowej pieczy zastêpczej s¹: pogotowie rodzinne, które sprawuj¹ opiekê
nad dzieæmi przez krótki
czas, niezbêdny do uregulowania ich sytuacji. Specjalistyczna rodzina zastêpcza
opiekuje siê dzieckiem niepe³nosprawnym, zagro¿onym niedostosowaniem
spo³ecznym lub ma³oletni¹
matk¹ z dzieckiem. Rodzinny dom dziecka sprawuje
opiekê nad nie wiêcej ni¿
omiorgiem dzieci. Rodzina pani Ani
pe³ni funkcjê pogotowia rodzinnego 
Przez cztery lata od kiedy jestemy rodzin¹ zastêpcz¹ nie by³o takiej sytuacji,
aby nie mieszka³o u nas chocia¿by jedno dziecko. Umowê mamy podpisan¹
na dwójkê dzieci  wynika to m.in. z
naszych warunków lokalowych. Mamy
specjalny pokój dla dzieci w pieczy
(czyli tych, które przebywaj¹ pod nasz¹
opiek¹). W Krakowie nie ma takich sytuacji, ¿e jest telefon w rodku nocy, ¿e
trzeba dziecko odebraæ. Dostajemy informacjê i przewa¿nie na drugi dzieñ
bierzemy malucha do siebie  opowiada pani Ania.
PRACA
CZY POWO£ANIE?
Na to pytanie trudno udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi, bo zawodowy rodzic zastêpczy otrzymuje wynagrodzenie  wiêc praca, jednak czy zajêcie,
które wykonujemy 24 godziny na dobê
przez 7 dni w tygodniu mo¿na wykonywaæ bez przekonania, ¿e jest to nasze powo³anie?
 Tak naprawdê to nasze bycie rodzi-

n¹ zastêpcz¹ wynika z egoistycznych
pobudek. Obydwoje z mê¿em czujemy
siê dobrze ... robi¹c co dobrego. Jeszcze przed lubem mylelimy o rodzinnym domu dziecka, warunki lokalowe
wykluczy³y jednak t¹ mo¿liwoæ  wyznaje pani Ania, która jest kobiet¹
wyj¹tkow¹ pod wieloma wzglêdami.
Dodaje równie¿, ¿e dziêki tej decyzji
ich biologiczna córka nie jest ju¿ jedy-

nia z dzieæmi bêd¹ trudne, a to okaza³o siê naturalne! Oczywicie, ¿e siê
przywi¹zujemy, od pocz¹tku jednak zak³adamy, ¿e pracujemy zadaniowo. Staramy siê nadrabiaæ pewne braki, które
dziecko ma i przede wszystkim byæ z
nim. Jeszcze w liceum chodzi³am z kole¿ankami do Domu Ma³ego Dziecka
na os. Górali. Tam po prostu przytula³ymy te dzieci, tylko tyle mog³ymy

naczk¹. W rozmowie z pani¹ Ani¹ wyranie widaæ, ¿e bycie zastêpcz¹ mam¹
daje jej ogromn¹ radoæ nie ukrywa
jednak, ¿e to trudna i anga¿uj¹ca
praca.
 Jest to praca szczególna, wykonywana we w³asnym domu, w któr¹ w³¹czona jest ca³a rodzina, równie¿ w³asne
dzieci. Przede wszystkim jest to praca,
do której trzeba mieæ szczególne predyspozycje: zdolnoæ do odpowiedzialnej opieki nad dzieckiem, pe³n¹ empatii i zrozumienia postawê wobec dziecka, ale równie¿ wobec jego rodziców,
umiejêtnoæ aktywnego i elastycznego
poszukiwania rozwi¹zañ w trudnych
sytuacjach, otwartoæ na wspó³pracê z
innymi osobami zaanga¿owanymi w
sprawy dziecka  podkrela Agnieszka
Wilk kierownik Zespo³u ds. Rodzinnej
Pieczy Zastêpczej MOPS.
W KA¯DEJ BAJCE
JEST JAKI SMOK
Kiedy pytam pani¹ Aniê o chwile
trudne, d³ugo siê zastanawia. Podkrela, ¿e tych dobrych radosnych jest
znacznie wiêcej.  Ba³am siê, ¿e rozsta-

zrobiæ (a mo¿e a¿ tyle  przyp. redakcji). W naszym byciu rodzin¹ zastêpcz¹
mo¿emy byæ z tymi dzieæmi przez ca³y
czas  podkrela. Zdecydowanie skupia
siê na pozytywach, opowiadaj¹c o postêpach jakie robi³y i robi¹ dzieci. Kiedy naciskam niechêtnie mówi o tym co
najtrudniejsze o koniecznoci kontaktu z biologicznymi rodzicami. To
oni okazuj¹ siê byæ tym co boli najbardziej. Te spotkania, odbywaj¹ce siê
na neutralnym terenie, bywaj¹ trudne
dla rodziców zastêpczych, a tak¿e dla
dzieci.  Bardzo pomocne s¹ dla mnie
superwizje  czyli spotkania z psychologiem oraz innymi rodzicami zastêpczymi  wiem, ¿e nie w ka¿dym miecie takie s¹. W ogóle tu w Krakowie
rodziny zastêpcze s¹ s¹ pod dobr¹ opiek¹! Kraków jest pod tym wzglêdem
wyj¹tkowy. Takie rozmowy pozwalaj¹
du¿o spraw omówiæ, zdystansowaæ siê
 podkrela pani Ania.
RODZIC ZASTÊPCZY
POTRZEBNY OD ZARAZ
 Mamy obecnie 40 zawodowych rodzin zastêpczych. Zazwyczaj sprawuj¹

opiekê nad 1 lub 2 dzieci. Rodziny te
zapewniaj¹ miejsca 70 dzieciom. W
ubieg³ych latach liczba zawodowych
rodzin zastêpczych utrzymywa³a siê na
sta³ym poziomie, w ostatnim roku
przyby³o 5 nowych rodzin. Liczba rodzin zastêpczych jest jednak wci¹¿ niewystarczaj¹ca w stosunku do potrzeb.
Zw³aszcza brakuje osób gotowych
przyj¹æ dzieci nieco starsze, w wieku
powy¿ej 7 lat lub rodzeñstwa w
ró¿nym wieku oraz dzieci niepe³nosprawne  mówi Agnieszka Wilk
kierownik Zespo³u ds. Rodzinnej
Pieczy Zastêpczej MOPS.
Czy ka¿dy nadaje siê do takiej pracy?  Tym co ³¹czy rodziców zastêpczych jest otwartoæ i empatia.
Poza tym ka¿da rodzina jest inna 
mówi pani Ania i podkrela, ¿e ona
nie potrafi³aby powiedzieæ, czy kto
nadaje siê na rodzica zastêpczego
czy nie.
W podjêciu takiej decyzji pomagaj¹ pracownicy MOPS-u, którzy na
podstawie rozmów, wizyt w miejscu
zamieszkania, analizy dokumentów,
testów psychologicznych ustalaj¹,
czy kandydaci mog¹ zostaæ rodzin¹
zastêpcz¹. Kluczowa jest tutaj ocena motywacji i predyspozycji do
sprawowania pieczy zastêpczej sporz¹dzona przez psychologa. Kandydaci na niezawodowe i zawodowe
rodziny zastêpcze przechodz¹ obowi¹zkowe szkolenie organizowane
przez MOPS.
SPOSÓB
NA SZCZÊLIWE ¯YCIE
 Nie wyobra¿a³am sobie kiedy,
¿e mo¿na tak to wszystko pouk³adaæ!  mówi pani Ania, która w tej
chwili w pieczy ma pó³rocznego
ch³opca i 6-letni¹ dziewczynkê. W
trzypokojowym mieszkaniu, oprócz
tej dwójki i trzyosobowej rodziny,
mieszka równie¿ pies labrador. 
Pewnie, ¿e nie mo¿emy wyje¿d¿aæ
na d³u¿sze wakacje, bo dzieci maj¹
spotkania z rodzicami biologicznymi.
Jasne ¿e mam czasami doæ, ale jestem
bardzo szczêliwa. Nie czu³am tego
gdy pracowa³am w firmie. Jako rodzina funkcjonujemy du¿o lepiej  wyznaje zastêpcza mama. Z jej opowieci
wy³ania siê obraz szczêliwej  normalnej rodziny.  Kiedy m¹¿ wraca z pracy, mam czas dla siebie. Czasem idê na
si³owniê, czasem z kole¿ankami do
kina. Mamy dom 30 km od Krakowa,
staramy siê tam spêdzaæ ka¿da woln¹
chwilê  opowiada. Kiedy patrzê na t¹
atrakcyjn¹ umiechniêt¹ kobietê jestem
pewna, ¿e jest na w³aciwej drodze. Z
umiechem opowiada o sytuacji gdy
kto powiedzia³ jej rodzonej córce ¿e
jest podobna do swojego braciszka. 
Potraktowa³a to zupe³nie normalnie.
Ucieszy³a siê.
Pomaganie powinno byæ i jest normalne, dobrze, ¿e s¹ ludzie, którzy to
rozumiej¹.
AGNIESZKA £O

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia

30 marca 2018 r., nr 13 (1408)

11

