
Opiekuńcze funkcjonowanie instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem 

1.  Nowe tendencje  w dziedzinie  opieki  instytucjonalnej  w  Polsce  na  tle  najnowszych 
rozwiązań europejskich 
                              W większości krajów Europy Zachodniej w ciągu 
ostatnich 15 lat  dokonały  się znaczące zmiany w zakresie opieki 
instytucjonalnej dla dziecka zagrożonego niż w okresie poprzednich 150 
lat. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Polsce po 1989 
roku, ujawniająca niedobór środków finansowych na funkcjonowanie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych przyspieszyła i umożliwiła 
włączenie się w europejski nurt poszukiwania nowych rozwiązań 

systemowych w opiece nad dzieckiem.
 

Przedstawienie  najnowszych  trendów  w  dziedzinie  opieki  instytucjonalnej  dla 
dzieci z problemami psychospołecznymi nie jest zadaniem łatwym, w większości bowiem 
krajów  europejskich  mimo  centralizacji  systemu  prawnego  i  administracyjnego 
poszczególne  rejony  w  obrębie  danego  państwa  mają  znaczną  swobodę  w 
wypracowywaniu własnych systemów opieki instytucjonalnej.

Pewne,  bardziej  powszechne  zjawiska  w płaszczyźnie  opieki  instytucjonalnej  w 
ostatnim okresie dotyczą między innymi takich zjawisk, jak zmniejszenie liczby ośrodków 
stałego  pobytu  oraz  liczby  dzieci  w  nich  umieszczonych.  Odejście  od  opieki 
instytucjonalnej  w  większości  krajów  jest  raczej  uwarunkowane  szerszymi  procesami 
społecznymi,  wśród  których  badania  potwierdzające  negatywny  wpływ  opieki 
instytucjonalnej na psychospołeczny rozwój dziecka nie pozostały bez znaczenia. Ponadto 
na zmniejszenie się liczby ośrodków stałego pobytu oddziaływały:
— większa tolerancja społeczeństwa wobec zachowań dewiacyjnych;
— rozwój programów prewencyjnych;
— wzrastająca w ciągu ostatnich lat tendencja do utrzymywania dzieci w ich środowisku 
domowym.

Tradycyjne modele opieki całkowitej w takich krajach, jak Niemcy, Belgia, Irlandia 
czy Włochy, zostały zastąpione przez zróżnicowane formy działań w środowisku lokalnym, 
natomiast np. w Holandii czy Wielkiej Brytanii wiele ośrodków stałego pobytu zamknięto. 
Różne działania  w środowisku lokalnym przyjmują postać programów opieki  dziennej, 
samodzielnych mieszkań pod nadzorem czy rozmaitych form pracy z rodziną.

Zasadniczym celem placówek opieki dziennej, np. w Holandii, jest utrzymywanie 
odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci i systematyczne oddziaływanie na rodziców 
przez środowiskowych pracowników socjalnych oraz tzw. doradców domowych, będących 
pracownikami  placówki  opiekuńczej.  Dzieci  z  zaburzeniami  zachowań,  takimi  jak 
agresywność,  lękliwość,  zaburzenia  koncentracji  na  podłożu  nadpobudliwości 
motorycznej, z przejawami niedostosowania społecznego kierowane są do placówki na 
okres najwyżej roku. Po sześciotygodniowej obserwacji wstępnej, decydującej o typie i 
możliwościach terapii, przygotowuje się projekt trzymiesięcznej modyfikacji zachowań. Po 
upływie  sześciu  miesięcy  opracowywany  przez  pracownika  socjalnego  lub  do  radcę 
domowego raport zawiera ocenę postępów i rokowania zmian zachowania dziecka, jak 
również jego rodziców.

Niemiecki  system  opieki  pozarodzinnej  opiera  się  na  idei  małej  grupy, 
indywidualizacji  pracy  z  wychowankiem  oraz  na  rozwijaniu  zarówno  umiejętności 
samostanowienia,  jak  i  samodzielności  życiowej.  Najwięcej  dzieci  korzystających  z 
państwowej opieki wychowawczej przebywa w domach dziecka, a 4% wychowanków tych 
placówek  ma  szansę  przygotowania  się  do  usamodzielnienia  we  wspólnocie 
mieszkaniowej.

Reasumując, można stwierdzić, że powierzanie dzieci opiece instytucji nie jest już 
tak traktowane jak dawniej i w większości krajów tradycyjne modele opieki całkowitej 
uważa się za ostateczność — wcześniej,  bowiem rozważa się różne opcje, najczęściej 
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
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Zmiany w populacji dzieci i młodzieży umieszczanych poza rodziną. Chociaż liczba 
dzieci umieszczanych w ośrodkach stałego pobytu systematycznie spada, uważa się, że 
potrzeby ich podopiecznych są bardziej skomplikowane niż dotychczas. W krajach Unii 
Europejskiej wśród dzieci umieszczanych w instytucjach opiekuńczych coraz więcej z nich 
znajduje się tam z powodu rozwodu rodziców, biedy i bezrobocia w rodzinie, narkomanii 
rodziców, nieudanej rodziny zastępczej. Populacja wychowanków w środowiskach stałego 
pobytu składa się w głównej mierze z dorastającej młodzieży z poważnymi problemami a 
nie z małych dzieci.

 
 Tendencja do tworzenia niewielkich form 

Obserwowana tendencja odchodzenia od dużych instytucji to zainicjowany proces 
reform przebiegający w niejednolity sposób w różnych krajach. Duże instytucje często 
służą jako centrum operacyjne dla sieci mniejszych jednostek rozproszonych po okolicy 
lub umieszczonych w wynajętych przez instytucję normalnych mieszkaniach rozrzuconych 
w różnych punktach miasta. W Holandii np. w skład instytucji wchodzą:
— grupy usamodzielnienia;
— profesjonalne rodziny zastępcze; — grupy dziennego pobytu;
— szkoła specjalna;
— ośrodek diagnostyczny i badawczo-naukowy;
— dyżurny telefon zgłoszeń i informacji;
— ośrodek terapii domowej

W  Niemczech  grupy  całodziennej  opieki  obejmują  od  sześciorga  do  ośmiorga 
dzieci,  nad  którymi  całodzienną  pieczę  sprawuje  trzech,  czterech  opiekunów 
posiadających specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne. Niewielkie rozmiary placówki 
nie  gwarantują  automatycznie  sukcesu  wychowawczego,  gdyż  wychowawcy  tam 
zatrudnieni  narażeni  są  na  większy  stres  i  często  poziom wsparcia  społecznego,  jaki 
otrzymują, wpływa na jakość ich pracy i uzyskiwane efekty wychowawcze.

 
Profesjonalizacja
W  większości  krajów  Europy  Zachodniej  do  lat  sześćdziesiątych  opieka 

instytucjonalna, podobnie jak w Polsce, ukierunkowana była głównie na potrzeby sierot, 
dzieci  opuszczonych  i  zaniedbanych  bądź  żyjących  w  ubóstwie.  Dzieci  w  krajach 
zachodnich  umieszczane  w  instytucjach,  w  dużym  stopniu  podlegały  codziennemu 
reżimowi  edukacji  i  pracy,  bez  uwzględniania  ich  indywidualnych  potrzeb.  W  Polsce 
tymczasem,  w  warunkach  państwa  opiekuńczego,  następował  już  proces 
przygotowywania zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w różnych placówkach opieki 
całkowitej. Wzrastający profesjonalizm zawodowy pracowników opieki w Polsce stanowił 
wynik  odpowiedzialności  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  za  system  opieki  nad 
dzieckiem. 
 
Wzrastające zróżnicowanie instytucjonalnych form pomocy

W ostatnim okresie w krajach europejskich,  w których,  ogólnie rzecz ujmując, 
funkcjonuje wiele rodzajów instytucji stałego pobytu, zauważa się tendencję do tworzenia 
wyspecjalizowanych ośrodków opieki dla dzieci i młodzieży, dostosowanych do ich wieku i 
pici, zróżnicowanych pod względem oferowanej pomocy.
Wśród działających placówek opieki można wyodrębnić następujące:
—  wielofunkcyjne  duże  instytucje,  zapewniające  opiekę  dzieciom  nieprzejawiającym 
zaburzeń zachowania;
— domy dziecka zwane domami terapeutycznymi, gdzie liczba personelu w stosunku do 
liczby wychowanków jest wyższa niż w innych tego typu placówkach (np. w Danii);
— ośrodki obserwacyjne dla dzieci w różnym wieku z krótkim okresem pobytu (np. w 
Belgii i Danii);
— sieć wyspecjalizowanych zespołów diagnostycznych, w których ocenę sytuacji dziecka 
przeprowadza interdyscyplinarny krąg specjalistów (np. w Hiszpanii);
— małe wyspecjalizowane placówki dla dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków 
oraz dla dzieci uciekających z domu (np. w Niemczech i Irlandii);



— próby tworzenia placówek opieki  uwzględniających specyficzne trudności  i  potrzeby 
dzieci i młodzieży pochodzących z różnych grup etnicznych (np. w Wielkiej Brytanii);
—  schroniska  udzielające  intensywnej  pomocy  dzieciom,  usytuowane  zazwyczaj  w 
okolicach dworców kolejowych, zapewniające korzystającym całkowitą anonimowość (np. 
w Niemczech);
— grupy całodziennej opieki, obejmujące od sześciorga do ośmiorga dzieci, nad którymi 
sprawuje całodzienną pieczę trzech,  czterech opiekunów posiadających specjalistyczne 
przygotowanie pedagogiczne.

Ogólnie  można  przyjąć,  że  co  najmniej  od  początku  lat  siedemdziesiątych  w 
Europie  przyjęto  zasadę,  że  interwencja  na  rzecz  dziecka  powinna  obejmować  całą 
rodzinę. Obecnie dąży się do nieumieszczania dzieci poza domem, a jeśli zachodzi taka 
konieczność,  to  dziecko  kieruje  się  do  instytucji  opiekuńczej  na  krótki  czas  z 
zachowaniem stałych kontaktów z rodziną.

Kilkudziesięcioletnia  praktyka  funkcjonowania  stereotypowych  domów  dziecka 
uświadomiła wszystkim konieczność podejmowania pracy socjalnej z rodziną dziecka, aby 
nauczyć rodziców miłości  do własnych dzieci.  Działania  podtrzymujące więź dziecka z 
rodziną są niezbędne, mogą bowiem umożliwić powrót dziecka do rodziny.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatowych centrów pomocy rodzinie 
planuje  się  zatrudnienie  pracownika  socjalnego,  odpowiedzialnego  za pracę z  rodziną 
dziecka,  inicjującego  działania  niezbędne  do  unormowania  sytuacji  rodzinnej  dziecka. 
Psycholog  lub  pedagog  zatrudniony  w  placówce  winien  wspierać  poradnictwem 
psychologiczno-pedagogicznym rodziców dzieci przebywających w danej placówce opieki. 
Indywidualizacja  oddziaływań  wychowawczych  wyraża  się  w  praktyce  w  prowadzeniu 
przez  wychowawcę  karty  pobytu  dziecka”  i  opracowaniu,  przy  udziale  dziecka, 
indywidualnego planu pracy z dzieckiem.

Ze  względu  na  specyfikę  działań  podejmowanych  wobec  zagrożonego  dziecka 
wyróżnia się następujące typy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 
Placówki wsparcia dziennego. Zapewniają wsparcie rodzinie i dzieciom sprawiającym 
problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. 
Wspierają rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, prowadząc różne formy 
pracy środowiskowej, takie jak pomoc w nauce, pomoc socjalna, dożywianie, zajęcia 
socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne. Placówki wsparcia 
dziennego w formie różnych świetlic dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców pracują 
przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie.
Placówki  interwencyjne. Zapewniają  one  dzieciom w sytuacji  kryzysowej  doraźną, 
całodobową opiekę,  opracowują  diagnozę stanu  psycho  fizycznego i  sytuacji  życiowej 
dziecka w celu ustalenia wskazań do dalszej pracy z dzieckiem. Placówka interwencyjna 
zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka, umożliwiając mu kontynuowanie 
nauki  na  odpowiednim  poziomie.  Jest  zobowiązana  do  regularnego  informowania 
powiatowego centrum pomocy rodzinie o przebywających w niej dzieciach. Pobyt dziecka 
w placówce interwencyjnej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Przedłużenie pobytu 
dziecka, nie dłuższe jednak niż o kolejne 3 miesiące, może być spowodowane trwającym 
postępowaniem sądowym, regulującym sytuację prawną dziecka, które zadecyduje albo o 
powrocie  dziecka  do  rodziny,  albo  umieszczeniu  w  rodzinie  zastępczej,  w  placówce 
rodzinnej czy socjalizacyjnej.
Placówki rodzinne. Umożliwiają wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu czy 
dzieciom,  które  nie  mogą  być  umieszczone  w  rodzinie  zastępczej  lub  adopcyjnej.  W 
placówce rodzinnej może przebywać od 4 do 8 dzieci w różnym wieku, pozbawionych 
opieki  rodziców  naturalnych.  Dzieciom  zapewnia  się  kształcenie  oraz  wyrównywanie 
opóźnień  rozwojowych  i  szkolnych  w  warunkach  zbliżonych  do  domu  rodzinnego. 
Placówka  rodzinna  utrzymuje  kontakt  z  ośrodkiem pomocy  społecznej  i  powiatowym 
centrum pomocy rodzinie. 
Placówki socjalizacyjne. Zapewniając dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz 
zaspokajając  ich  niezbędne  potrzeby,  placówki  socjalizacyjne  prowadzą  zajęcia 
socjalizujące,  korekcyjne,  kompensacyjne,  logopedyczne  i  terapeutyczne,  które 
uzupełniają  braki  wychowania  rodzinnego.  Dla  dzieci  niepełnosprawnych  placówki 



socjalizacyjne  prowadzą odpowiednią  rehabilitację  i  zajęcia  specjalistyczne.  Dla  dzieci 
przebywających w placówce podejmuje się działania w celu ich powrotu do rodziny lub 
umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.
Placówki resocjalizacyjne. Funkcjonując w ciągu dnia, doby, okresowo lub w czasie 
turnusu, umożliwiają indywidualne oddziaływanie na dzieci niedostosowane społecznie. 
Dzieci  mają  zapewnione  kształcenie  na  poziomie  ogólnokształcącym i  zawodowym,  a 
dzięki wdrażaniu do pracy przygotowują się do samodzielnego życia.
 
 2. Opieka i wychowanie w domu dziecka 
  Wśród instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, z różnych względów pozbawionych 
możliwości wychowywania się w domu rodzinnym, dom dziecka okazuje się stosunkowo 
trwałą strukturą opieki całkowitej. Ta najbardziej tradycyjna i historycznie ukształtowana 
instytucja, przejmując zadania rodzicielskie, zapewnia dzieciom osieroconym opiekę i 
wychowanie, przygotowuje je do życia społecznego i zawodowego.
 
 

Środowisko wychowawcze domu dziecka zależy od jakości  jego pod stawowych 
elementów strukturalno-funkcjonalnych, wśród których istotne znaczenie mają: struktura 
organizacyjna, zasady i warunki materialne, sposób zarządzania i kierowania placówką, 
właściwości osobowe zarówno wychowanków, jak i wychowawców oraz wzajemne relacje 
między nimi.

Ogólna koncepcja wychowania opiekuńczego stanowi punkt odniesienia tworzenia 
się struktury organizacyjnej domu dziecka. W działalności praktycznej wyróżnia się dwa 
główne typy rozwiązań: wychowanie rodzinne i wychowanie zbiorowe
Wychowanie rodzinne jest obecnie realizowane w dwojaki sposób:
—  grupy  wychowawcze  zwane  rodzinkami  (dzieci  w  różnym  wieku  i  różnej  płci) 
funkcjonują w określonej placówce, z określonym obszarem życia wspólnego — dla całej 
społeczności  dziecięcej  —  i  „prywatnego”  rodzinki;  —  grupy  wychowawcze  zwane 
grupami  usamodzielnienia  funkcjonują  w  odrębnych  mieszkaniach  na  terenie  miasta, 
stanowiąc filię macierzystej placówki domu dziecka.
Koncepcję  wychowania zbiorowego realizuje się współcześnie najczęściej  w postaci 
swoistej republiki dziecięcej lub młodzieżowej, w zależności od wieku wychowanków, z 
wybraną Radą Samorządu dla regulowania zasad współżycia społecznego w określonej 
placówce.
Układ strukturalny domu dziecka ma zapewnić każdemu dziecku odpowiednie miejsce, 
prawidłowe  usytuowanie  pomieszczeń  użytku  ogólnego  (pokój  do  nauki,  jadalnia, 
prasowalnia, łazienki, ubikacje itp.) oraz pomieszczeń dla zatrudnionych pracowników. W 
owym układzie strukturalnym wyodrębnić należy:
— pojedynczego wychowanka z przysługującym mu miejscem w placówce,  zgodnie  z 
normami określającymi standardy usług opiekuńczo-wychowawczych;
— zespół  wychowanków mieszkających  razem w pokoju-sypialni  z  całym koniecznym 
zapleczem niezbędnym w ich życiu;
— grupę wychowawczą z wychowawcami zatrudnionymi zgodnie z normami statutowymi i 
rozwiązaniami organizacyjnymi danego domu dziecka;
—  całą  społeczność  domu  dziecka  składającą  się  z  wychowanków,  wychowawców, 
personelu administracyjnego i usługowego.

Przez  długie  lata,  bowiem utrzymywała  się  taka sytuacja,  że dzieci  trafiały  do 
domu  dziecka  w  wieku  przedszkolnym  i  przebywały  w  nim  aż  do  usamodzielnienia. 
Decyzja sądu skazująca dziecko na wieloletni pobyt w placówce głęboko raniła psychikę 
dziecka, które ma prawo do rodziny.

Reforma  administracyjna  kraju  wprowadzona  z  dniem  1  stycznia  1999  roku 
zapoczątkowała równocześnie przekazanie spraw związanych z opieką nad dzieckiem z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Odpowiednie 
rozporządzenia  wydawane w ramach  Ustawy  o  pomocy społecznej  określają  zarówno 
zasady  opieki  nad  rodziną  i  dzieckiem,  jak  i  organizację  opieki  nad  dzieckiem.  W 
najnowszych rozporządzeniach nie używa się pojęcia „dom dziecka”, wyznacza się mu 



miejsce  w  typie  socjalizacyjnych  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  z  pobytem 
całodobowym.

Kierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do 
placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości umieszczenia go w rodzinie naturalnej lub pod całodobową opieką 
rodziny  zastępczej.  Całodobowy  pobyt  dziecka  w  placówce  powinien  mieć  charakter 
przejściowy—  do  czasu  powrotu  dziecka  do  rodziny  naturalnej  lub  umieszczenia  w 
rodzinie zastępczej.

Placówka  opiekuńczo-wychowawcza,  jaką  stanowi  dom  dziecka,  zapewniając 
dziecku opiekę całodobową, zobowiązana jest do zaspokajania jego niezbędnych potrzeb 
bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych i religijnych, a także do zagwarantowania 
mu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych. 
Kształtowanie  właściwych  stosunków między  wychowankiem a  jego  rodzicami  w celu 
umożliwienia mu powrotu do domu rodzinnego. Dom dziecka jako placówka opiekuńczo-
wychowawcza powołana jest do zastąpienia rodziny określonej grupie dzieci i młodzieży 
pozbawionej rodziny własnej bądź wywodzącej się z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci często 
sfrustrowanych  na  skutek  długotrwałej  deprywacji  potrzeb,  przejawiających  rozmaite 
zaburzenia w stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Praktyka  wskazuje,  że  natychmiastowe  współdziałanie  z  rodzicami  dzieci 
młodszych  skierowanych  do  domu  dziecka  wzmacnia  rodziców,  a  w  konsekwencji 
umożliwia dzieciom powrót do rodziny w ciągu pierwszego roku jego pobytu w placówce. 
W obecnych warunkach współpraca taka jest możliwa, gdyż miejsce pobytu dziecka nie 
jest zbyt oddalone od miejsca zamieszkania rodziny. Dzieci w starszym wieku szkolnym 
niechętnie wracają do rodziny, ponieważ dostrzegają, że dom dziecka stwarza im większe 
szanse  usamodzielnienia  się  niż  jednoznacznie  demoralizująca  rodzina.  W  takich 
sytuacjach istotne znaczenie ma to, że młodzi ludzie, odwiedzając rodziców, przenoszą 
do  domów rodzinnych  swój  nowy sposób  bycia,  system wartości,  swoje  zachowania. 
Oddziałując, zatem dodatnio na środowisko rodzinne, mogą zyskać w przyszłości babcię 
czy dziadka dla swoich własnych dzieci.

Przygotowanie  wychowanków  do  pracy  i  uczestnictwa  w  życiu  społecznym 
obejmuje szeroki zakres działań uświadamiających im rolę i wartość pracy, wyrabiających 
motywację  do  uczestniczenia  w  niej,  wdrażających  do  samoobsługi  i  gospodarności, 
rozwijających sprawność i nawyk pracy oraz umiejętność współdziałania z innymi w toku 
pracy  Do  codziennych  zajęć  wychowanków  domu  dziecka  należy  nauka  szkolna, 
samoobsługa, praca na rzecz domu, dbałość o jego otoczenie i dyżury. Podstawowym 
zajęciem dziecka w placówce jest  nauka szkolna,  której  przyznaje  się  preferencje  ze 
względu  na  przyszłość  życiową  wychowanków.  Systematyczna  kontrola  stanu 
przygotowania  się  do  lekcji,  częste  sprawdzanie  frekwencji  dziecka  w  szkole, 
usprawiedliwianie  godzin  nieobecności  dziecka  w  szkole  w  sytuacjach  koniecznych 
przyzwyczajają wychowanka do brania odpowiedzialności za swoje sprawy. Dużą wagę 
przywiązuje  się  do  samoobsługi  i  wykonywania  różnorodnych  prac  gospodarczych  i 
porządkowych.  Organizacja  dyżurów  w  większości  domów  dziecka  sprowadza  się  do 
wyznaczania zadań w poszczególnych obszarach życia wszystkim dzieciom — w takiej 
formie i takim zakresie, na jakie pozwala ich wiek, stan zdrowia i obecne umiejętności. 
Przygotowanie  wychowanków  do  uczestnictwa  w  kulturze  i  gospodarowania  czasem 
wolnym. Wyróżniają trzy podstawowe funkcje czasu wolnego, odpowiadające właściwym 
człowiekowi potrzebom psychofizycznym:
— wypoczynek;
— rozrywka i zabawa;
—  rozwijanie  i  wzbogacanie  osobowości,  krystalizacja  zainteresowań,  pomoc  w 
znalezieniu swego miejsca w życiu;

W organizacji  czasu wolnego dzieci  i  młodzieży  szczególnie  ważne okazuje  się 
zachowanie  odpowiedniej  proporcji  między  podanymi  tu  funkcjami,  a  także  ich 
dostosowanie  do  indywidualnych  potrzeb  wychowanków.  Ciekawe,  ale  i  przyjemne 
spędzanie  czasu  wolnego  sprzyja  akceptacji  przez  wychowanków  pobytu  w  domach 
dziecka,  wiąże  uczuciowo  z  placówką  i  wychowawcami,  służy  zaspokojeniu  potrzeby 
samodzielności  i  samostanowienia  o sobie oraz potrzeby indywidualnej  samorealizacji, 



stwarza  okazję  do  powstawania  przyjaźni  między  dziećmi  i  spontanicznego 
uspołeczniania.
 
    Przygotowanie wychowanków do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów 
życiowych. Nie można izolować wychowanka domu dziecka od trudności życia 
codziennego, pozbawiony, bowiem opieki rodziny naturalnej musi sobie radzić sam w 
sytuacji usamodzielnienia. Przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji i 
działania polega na systematycznym włączaniu dzieci we wspólne prace na rzecz własnej 
grupy i całej społeczności domu. Uczy to je współgospodarzenia i współrządzenia w 
kategoriach ról społecznych. Chodzi tu przede wszystkim o takie role społeczne, jak: rola 
członka rodziny, grupy, rola obywatela, współtwórcy kultury czy racjonalnego 
konsumenta.

Wychowankowie  skrzywdzeni  przez  los  i  skazani  na  pobyt  w warunkach  życia 
zbiorowego  „odzyskują”  chęć  działania  i  odgrywania  ról  dzięki  możliwości  udziału  w 
różnych  formach  samorządności,  gdyż  w  ten  sposób  zyskują  uznanie  społeczne  i 
znaczące  miejsce  w  zespole.  Oddziaływanie  zespołu  dziecięcego  może  być  bardziej 
dopingujące  niż  samych  wychowawców.  Do  domów dziecka  przybywają  dzieci  ze  źle 
funkcjonujących rodzin, wynosząc stamtąd negatywne nastawienie do wysiłku fizycznego, 
brak  umiejętności  i  nawyków  samoobsługi  oraz  pracy  dla  innych.  Wychowankowie 
lekceważą  obowiązki,  uchylają  się  od  pracy  i  odpowiedzialności,  unikają  wysiłku  w 
przekonaniu, że im się wszystko należy.

Ukształtowanie w wychowankach prawidłowej motywacji i pozytywnego stosunku 
do pracy, nauczenie umiejętności współżycia, współdziałania i współpracy stanowi ważny 
element przygotowania młodzieży do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów 
życiowych,  a  w przyszłości  — do  podjęcia  pracy  zarobkowej,  decydującej  o  procesie 
adaptacji społeczno-zawodowej.
 Na pozytywny rezultat oddziaływań wychowawczych w domu dziecka składają się takie 
elementy, jak:
— życzliwa atmosfera;
— ciągłość, jednolitość i trwałość oddziaływań wychowawczych;
— stabilność kadry wychowawczej;
— sposób kierowania i zarządzania placówką;
— wychowanie przez pracę;
— przygotowanie do samodzielnego życia

O  społecznych  kontaktach  wychowanków  domu  dziecka  istotnie  decyduje  ich 
inność na tle środowiska rówieśniczego, w którym normę stanowi wychowywanie się w 
domu rodzinnym. Badania wskazują, że wychowankowie czują się obciążeni stygmatem 
domu  dziecka.  Niektórzy  fakt  wychowywania  się  w  placówce  uznali  za  stygmat  o 
uniwersalnym wpływie na postrzeganie ich przez innych

Dzieci w domu dziecka są z reguły zaniedbane wychowawczo, opóźnione w nauce, 
wykazują różnorodne zaburzenia w rozwoju fizycznym i psychicznym, charakteryzują się 
przewlekłymi schorzeniami i  defektami rozwojowymi. Przykre doświadczenia życiowe z 
okresu  dzieciństwa,  brak  miłości  i  akceptacji,  brak  pożytecznych  nawyków, 
wartościowych  wzorców  zachowań  z  jednej  strony,  z  drugiej  niemożność  generalnej 
zmiany własnego  losu  wyzwalają  w dzieciach poczucie  malej  wartości,  niesprzyjające 
rozwojowi wyższych aspiracji

Opieka instytucjonalna, chociaż ostatnio bardziej niż kiedykolwiek krytykowana i w 
powszechnym  mniemaniu  mało  skuteczna,  będzie  istniała  w  naszej  rzeczywistości 
społecznej,  bo  zawsze  wiele  dzieci  pozostanie  z  różnych  względów  pozbawionych 
możliwości  wychowania  się  w  rodzinie.  Dynamika  rzeczywistych  działań  opiekuńczo-
wychowawczych zależy od określenia instytucjonalnego warsztatu pracy i nowoczesnych 
technik  zarządzania  oraz  kompetencji  służb  socjalnych.  Skuteczne  przekształcanie 
dotychczasowego systemu opieki  nad  dzieckiem w system pomocy dziecku i  rodzinie 
wymaga doskonale przygotowanej kadry opiekuńczej, a także zapewnienia odpowiednich 
środków finansowych na świadczenia usług opiekuńczo-resocjalizacyjnych w środowisku 
lokalnym.
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