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To już trzeci 
numer nasze-

go biuletynu. Mam 
nadzieję, że z zainte-
resowaniem Państwo 
przyjmą kolejne 
artykuły i relacje 
z różnorodności 
wydarzeń w systemie 
pomocy społecznej 

powiatu krotoszyńskiego. Kolejne, bo już 12 Powiatowe 
Dni Rodzicielstwa Zastępczego są doskonałą okazją dla 
naszego wydania. To szczególne wydarzenie jest promo-
cją rodzicielstwa zastępczego oraz zaproszeniem do dys-
kusji. Partnerem strategicznym w naszym działaniu jest 
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „ Famuła”. 
Dzięki aktywności Koordynatora Pieczy Zastępczej Pani 
Moniki Dąbrowskiej, projekt Powiatowe Dni Rodziciel-
stwa Zastępczego uzyskał dofinansowanie ze środków 
Fundacji ERNST§YOUNG. Mam nadzieję, że kolejny 
numer Bliżej pomocy społecznej, zaciekawi swoją 
merytoryczną zawartością. Znaczenie jakości wczesnej 
komunikacji Matka – Dziecko dla relacji przywiązania. 
Wykorzystanie skali Brazeltona do oceny możliwości 
noworodka w zakresie budowania relacji przywiązania 
– to temat główny konferencji, który przedstawi Pani 
dr Teresa Jadczak-Szumiło. W ciągu całego cyklu życia 
człowieka dokonują się różne zmiany we wszystkich 
sferach. Tak samo dzieje się w życiu noworodka. Zmiany 
rozwojowe mogą mieć różne znaczenie dla dalszego eta-
pu życia człowieka. To co nurtuje psychologów rozwo-
jowych od lat, to odpowiedź na pytanie jakie zmiany są 
znaczące? Wierzę, że spotkanie pozwoli na poszerzenie 

wiedzy.  Zmiany w pomocy społecznej nastawione na 
systemowe, interdyscyplinarne wspieranie widać już 
dziś w działaniach koordynatora pieczy zastępczej oraz 
zespołu ds. oceny rodzin zastępczych. Jestem przeko-
nany, że badania prowadzone przez psychologa Panią 
Anitę Głód i przedstawione w artykule: Rodzicielstwo 
zastępcze jako odpowiedzialna funkcja przynosząca satys-
fakcję, przybliżą naszym czytelnikom ideę rodzicielstwa 
zastępczego. Liczne badania pokazują, że nadal wiele 
dzieci staje się ofiarami wykorzystania fizycznego, emo-
cjonalnego, seksualnego czy też opuszczenia przez ro-
dziców. O mechanizmach i skutkach w swoim kolejnym 
artykule przedstawi się psycholog Zespołu Interwencji 
Kryzysowej PCPR Pani Paulina Jaworska – Andryszew-
ska.  Nowoczesna pomoc społeczna wymaga dobrego 
zarządzania, czy jest możliwe wykorzystanie partycypa-
cji w tej dziedzinie? Dalszy ciąg rozważań na ten temat 
w moim artykule opartym na podstawie pracy podyplo-
mowej popełnionej na UE w Poznaniu. Zapraszam do 
zapoznania się z wydarzeniami w pomocy społecznej 
powiatu krotoszyńskiego, a szczególnie interesująca jest 
relacja Pani Wiolety Włodarczyk z udziału Partnerstwa 
na rzecz aktywizacji seniorów w Targach VIVA SENIO-
RZY na MTP. Biuletyn jest formą informacji, ale rów-
nież edukacji, powstały dzięki aktywności pracowników 
PCPR w Krotoszynie, za co serdecznie dziękuję wszyst-
kim autorom tekstów. Szczególne podziękowania kieruję 
do Pani dr Teresy Jadczak - Szumiło za przyjęcie zapro-
szenia i udział w naszym wspólnym dziele. Pozdrawiam 
i życzę udanej lektury.

                                                 Andrzej Piotrowski
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W ciągu całego cyklu życia 
człowieka dokonują się różne 

zmiany we wszystkich sferach. Tak 
samo dzieje się w życiu noworodka. 
Zmiany rozwojowe mogą mieć różne 
znaczenie dla dalszego etapu życia 
człowieka. To co nurtuje psycholo-
gów rozwojowych od lat, to odpo-
wiedź na pytanie jakie zmiany są 
znaczące? Noworodek rozwija się dy-
namiczne. W żadnym okresie rozwoju 
nie przechodzimy aż tylu zmian w 
sferze fizjologii, emocji, relacji społecz-
nych. Oczywiście można rozpatrywać 
rozwój dziecka w zakresie rozwoju 
ruchu, rozwoju dojrzewania funkcji, 
rozwoju sensorycznego itp. Jednak to 
co kluczowe w okresie pierwszego roku 
życia to rozwój w sferze emocjonalno-
-społecznej. Stworzenie więzi to klu-
czowy aspekt rozwoju małego dziecka, 
który ma doniosłe znaczenie dla całego 

życia człowieka. Psychologowie już od 
dawna wiedzą, że noworodek nie jest 
„czystą kartą”. 

W momencie narodzin jest już 
wyposażony w wiele mechanizmów 
umożliwiających mu nie tylko przeży-
cie, ale aktywne włączenie się w relacje 
społeczne (Bolwby,1969; Schaffer, 
2004). John Bolwby twórca koncepcji 
przywiązania zwrócił uwagę na fakt 
że kluczem do powstania prawidłowej 
relacji przywiązania jest z jednej strony 
wysyłanie sygnałów przez dziecko, 
a z drugiej strony właściwa odpowiedź 
matki polegająca na zaspokojeniu po-
trzeby dziecka. Zakładał on, że wrodzo-
ne zdolności jakie posiada noworodek 
do kontaktu z innymi stanowią zalążki 
wewnętrznego systemu przywiąza-
nia, który kształtuje się na przestrzeni 
całego rozwoju (Bolwby, 1969). System 

ten początkowo nie jest zorganizowany. 
Dziecko kieruje sygnały „zapraszające” 
do kontaktu do każdego człowieka ze 
swojego bliskiego otoczenia. Później 
system ten się organizuje i można zaob-
serwować wyraźne preferencje wobec 
osoby, która regularnie zaspokaja 
potrzeby dziecka. Zorganizowanie tego 
systemu pozwala uzyskiwać poczucie 
bezpieczeństwa i jest ono zależne od 
jakości relacji jaka powstanie w ukła-
dzie dziecko-opiekun. Aby bezpieczna 
relacja przywiązania powstała dziecko 
powinno być wyposażone w neuro-
behawioralne zachowania, a opiekun 
powinien być wrażliwy i adekwatnie 
zaspakajający potrzeby dziecka.

Do neurobehawioralnego wyposaże-
nia noworodka, które ma znaczenie 
dla budowania relacji przywiązania 
Bolwby zaliczył: płacz, przywieranie, 

Znaczenie jakości wczesnej komunikacji 
Matka – Dziecko dla relacji przywiązania. 
Wykorzystanie skali Brazeltona do oceny możliwości noworodka 
w zakresie budowania relacji przywiązania.

dr Teresa Jadczak-Szumiło
Poradnia Psychologiczna ITEM w Żywcu 

Style przywiązania wg. M. Ainsworth, Main, Solomon

Wzorzec przywiązania Charakterystyka

Wzór bezpieczny B Związany jest z doświadczaniem przez dziecko poczucia bezpieczeństwa w relacji z matką. Źródłem 

owego bezpieczeństwa jest dostępność, responsywność i przewidywalność opiekuna, we wczesnych 

miesiącach życia, głównie matki. Dziecko doświadcza bezpieczeństwa gdy matka zachowuje 

wrażliwość na sygnały dziecka, odpowiada na sygnalizowane przez nie potrzeby, szczególnie wtedy gdy 

oczekuje ono uspokojenia i komfortu.

Wzór lękowo-ambiwalentny C Kształtuje się w przypadku gdy dziecko doświadcza niepewności co do tego, czy opiekun będzie 

dostępny, responsywny i pomocny w sytuacji gdy będzie go potrzebowało. Wskutek doznawanej 

niepewności dziecko doświadcza lęku separacyjnego, wykazuje skłonność do przywierania, aktywuje 

zachowania przywiązaniowe i porzuca aktywność związaną z eksploracją otoczenia. Do uformowania 

tego typu wzorca przyczynia się opiekun nieprzewidywalny, to znaczy w pewnych sytuacjach dostępny 

i pomocny a w innych nie lub stosujący separację i groźby porzucenia jako formę kontroli nad dzieckiem.

Wzór lękowo-unikający A Formuje się w sytuacji, gdy dziecko nie ma zaufania, że gdy będzie poszukiwało opieki to spotka się z 

pomocną odpowiedzią ze strony opiekuna a wręcz spodziewa się odtrącenia. Na skutek braku pomoc-

nych odpowiedzi dziecko podejmuje wysiłek poradzenia sobie bez wsparcia i buduje strategię zaradczą 

opartą na emocjonalnej samowystarczalności. Strategia zachowania: strategia obronna- tłumienie 

uczuć negatywnych lub fałszywe okazywanie pozytywnych.

Wzór zdezorganizowany D Charakterystyczny dla niego jest brak u dziecka spójnej strategii radzenia sobie ze stresem. Przejawia ono 

różne zachowania, często sprzeczne ze sobą i dziwaczne. Wzorzec ten obserwowano u dzieci maltre-

towanych i dzieci matek cierpiących na depresję. Opiekun stanowi wówczas zagrożenie dla dziecka. 

Źródłem owych zachowań dziecka jest równoczesne doświadczanie przez niego lęku i przywiązania oraz 

niemożność rozwiązania tego konfliktu

Źródło: Opracowanie K. Cholewa, L. Krzywicka, T. Jadczak-Szumiło na podstawie: Pisula (2003).



4

ssanie, zdolność skupienia wzroku na 
twarzy ludzkiej i zdolność podążania 
wzrokiem za twarzą ludzką. Obecnie 
można wyróżnić cztery podstawowe 
wzorce przywiązania. Badacze uważają, 
że wzorce te zależą z jednej strony od 
jakości opieki rodziców we wczesnym 
dzieciństwie, a z drugiej strony od 
temperamentu dziecka.

Głównym celem skali NBAS jest wspie-
ranie wrażliwego rodzicielstwa i pomoc 
rodzicom w stawaniu się dobrymi 
obserwatorami, aby móc lepiej zaspo-
kajać potrzeby dziecka. Skala Brazelto-
na nie tylko pozwala ocenić zdolności 
dziecka w zakresie tego jak radzi sobie 
z wysyłaniem sygnałów, ale również co 
znacznie ważniejsze pozwala pomóc 
rodzicom w odkryciu tych sygnałów 
i właściwemu ich zrozumieniu. To co 
kluczowe dla relacji przywiązania to 
z jednej strony właśnie responsywność 
opiekunów, gdzie responsywność ozna-
cza macierzyńską wrażliwość dzięki 
której matka jest zdolna do dostrze-
gania sygnałów jakie wysyła dziecko, 
ale również jest zdolna właściwie je 
interpretować oraz adekwatnie na nie 
reagować( Czub, 2005). Skala Brazelto-
na opiera się na kilku założeniach:
•Dzieci w chwili narodzin potrafią 
kontrolować swoje zachowanie tak, aby 
reagować na nowe otoczenie.
•Potrafią używać zmysłów wzroku, 
słuchu, smaku, węchu i dotyku.
•Niemowlęta potrafią swoim zacho-
waniem komunikować swoje potrzeby 
i podejmują kroki w celu kontrolowa-
nia otoczenia – używają płaczu, żeby 
przywołać matkę.
•Niemowlęta są istotami społecznymi 
gotowymi na kształtowanie otoczenia 
i bycie kształtowanym przez otoczenie.

Trzeba pamiętać, że dziecko jest gotowe 
na interakcje społeczne wtedy gdy 
jego układ ruchowy, autonomiczny 
i regulacja stanów pobudzenia działają 
prawidłowo. Jeżeli te systemy działają 
prawidłowo dziecko może odkrywać 
świat za pomocą wzroku i słuchu. 

Na podstawie: Skala NBAS. Materiały 
szkoleniowe (2007). „Jak ocena tych 
zachowań może pomóc rodzicom 
w kształtowaniu relacji przywiązania?”

Wzrok
Od samego początku noworodek jest 
zdolny do odbioru bodźców wzro-
kowych. Kieruje wzrok na określone 
obiekty i ma swoje preferencje. Nowo-
rodki wybierają obiekty charakteryzu-

jące się jakimś wzorem, wolą przed-
mioty mające wyraźne kontury, będące 
w ruchu, trójwymiarowe i symetryczne 
(Schaffer, 2005). Podczas czuwania 
potrafi przeszukiwać wzrokiem oto-
czenie i zatrzymywać wzrok, gdy trafi 
na przedmiot o wyraźnych kształtach 
(ibidem). Jednak dla wszystkich nowo-
rodków obiektem budzącym najwięk-
sze zainteresowanie jest twarz ludzka. 
Noworodek widzi ją z odległości ok. 20 
cm, a więc z odległości jaką zwykle ma 
przy ssaniu piersi do twarzy matki. A 
już po kilku tygodniach życia noworo-
dek jest zdolny odróżnić twarze osób 
jakie się nad nim pochylają. Skupianie 
wzroku noworodka na twarzy ludzkiej 
i śledzenie wzrokiem osoby matki jest 
kluczowym aspektem dla rozwoju 
przywiązania. Znane są wyniki badań 
nad dziećmi będącymi w ogromnej 
deprywacji w zakresie dostępności po-
wtarzalnego opiekuna np. dom małego 
dziecka, kiedy dzieci nie mając dostępu 
do jednego wybranego opiekuna i nie 
mogąc tym samym skupiać wzroku na 
twarzy ludzkiej „wytracają” tą umie-
jętność i nie są zdolne do skupienia 
wzroku na ludziach. Tak jest we wzorcu 
przywiązania lękowo-unikającym, 
gdzie zaburzenia przywiązania są czę-
sto początkowo uznawane za autyzm. 
Kiedy rodzice uczestniczą w badaniu 
skalą NBAS mają okazję zobaczyć 
jak dziecko reaguje na twarz ludzką, 
grzechotkę czy piłeczkę. Obserwowane 
procesy wodzenia za przedmiotami 
wzbudzają nie tylko zachwyt, ale też 
często zdziwienie, że tak małe dziec-
ko potrafi wykonać takie poważne 
zadanie. Rodzice dzięki tej informacji 
weryfikują swoje stereotypowe przeko-
nanie, że noworodek tylko powinien 
jeść i spać. Doświadczenie płynące z 
procesu badania pozwala im wzbudzać 
podobne procesy w domu i intensyfi-
kować bliski kontakt twarzą w twarz co 
jest korzystne dla bliskich relacji.

Słuch
Słuch noworodka jest rozwinięty 
podobnie jak wzrok. Chociaż słuch no-
worodka nie jest wrażliwy na dźwięki 
ciche to bardzo dobrze reaguje na nieco 
głośniejsze. Natomiast mowa ludzka 
obejmuje szerokie pasmo akustyczne 
bardzo dobrze słyszalne dla noworod-
ka. Podczas badania rodzice mają oka-
zję zaobserwować nie tylko jak dziecko 
odwraca głowę na ich głos, ale również 
jak może wyciszyć płacz na dźwięk 
głosu ludzkiego. Ma to znaczenie dla 
jakości relacji przywiązania. Ponieważ 

matka kiedy odkrywa tą możliwość 
dysponuje większym zasobem reakcji 
na płacz noworodka, a tym samym 
jej odpowiedzi mogą być jakościowo 
bardziej adekwatne.

Płacz
Do wrodzonego wyposażenia nowo-
rodka należy również płacz. Pozwala 
on noworodkowi uzyskać bliskość 
opiekuna, a poprzez to zaspokoić po-
trzeby. Zwykle rodzice dążą do jak naj-
szybszego ukojenia płaczu noworodka, 
bądź to przez nakarmienie, bądź przez 
podanie smoczka. Dzięki badaniu skalą 
Brazeltona rodzice mogą zobaczyć jak 
ich dziecko reaguje ukojeniem na całą 
gamę bodźców, a nie tylko na ssanie. 
Uczą się, że dziecko jest wrażliwe na 
głos, dotyk, głos i dotyk, podniesienie, 
owijanie kocykiem, kołysanie. Schaffer 
(2005) opisał trzy wzorce płaczu nowo-
rodka. Jeden występuje gdy dziecko jest 
głodne, drugi gdy dziecko się złości, 
trzeci jest reakcją na ból. Każdy z tych 
wzorców krzyku niesie za sobą inne 
informacje na temat stanu noworodka 
i jeśli matka jest empatyczna, może 
w pełni zaspokoić potrzeby dziecka. 
Badanie skalą NBAS pozwala dodatko-
wo zobaczyć pewną dojrzałość dziecka 
do samouspokajania. Można zaobser-
wować poziom płaczliwości, tempo 
pobudzenia, szczyt pobudzenia oraz 
łatwość z jaką można ukoić dziecko. 
Obserwacja badania pozwala rodzicom 
poszerzyć gamę zachowań kojących 
i dzięki temu w efekcie poprawić jakość 
opieki nad dzieckiem. A właśnie od 
jakości opieki zależy w tym okresie 
kształtowanie się wzorca przywiązania.

Habituacja
Badanie habituacji pozwala ocenić 
umiejętność odcinania się od powta-
rzających się bodźców zakłócających 
sen, a więc bodźców negatywnych. To, 
że dziecko wygasza reakcję oznacza, że 
stara się przejąć kontrolę nad stanem 
i posiada do tego kompetencje rozwo-
jowe. Jest to kluczowa informacja dla 
jakości opieki rodzicielskiej.

Regulacja stanów
Regulacja stanów jaką posiada nowo-
rodek jest jedną z najbardziej przydat-
nych umiejętności dziecka. Dziecko 
może regulować swoje stany poprzez 
płacz, uspokajanie się, budzenie, czu-
wanie. Zdrowy noworodek przechodzi 
z jednego stanu w drugi w sposób 
płynny. Może też prezentować pełną 
gamę stanów. Pokazanie rodzicom 
tych przejść i możliwości sprawia, że 
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opiekunowie lepiej rozumieją swoje 
dziecko. Ponadto mogą oni służyć 
pomocą noworodkowi w regulacji tych 
stanów co znacznie zwiększa repertuar 
zachowań opiekuńczych wobec nowo-
rodka. Wrodzone predyspozycje dziec-
ka mogą ułatwiać, ale też utrudniać 
właściwą interpretację komunikatów 
jakie wysyła dziecko. Część badaczy 
zajmujących się przywiązaniem zwraca 
uwagę na fakt, że do rozwoju relacji 
przywiązania może też przyczyniać się 
temperament dziecka. Do tzw. trud-
nego temperamentu badacze zaliczyli: 
nieregularność cyklów biologicznych, 
wycofywanie się w reakcji na nowe 
sytuacje, negatywne reakcje na zmiany, 
duża intensywność reakcji i przewaga 
nastrojów negatywnych (Strelau, 2002). 
Jak pokazują badania D. van den Boom 
(za: Czub, 2005) edukacja matek w 
zakresie opieki i wrażliwości na sygnały 
płynące od dziecka pozwala regulować 
zachowania matek w opiece nad tak 
wymagającymi dziećmi w kierun-
ku tworzenia bezpiecznego wzorca 
przywiązania. Badacze wyselekcjono-
wali grupę stu noworodków w ciągu 
pierwszych piętnastu dni po narodzi-
nach. Dzieci te charakteryzowały się 
skłonnością do reagowania afektem 
negatywnym. W sposób losowy po-
dzielono dzieci na dwie grupy. Matki 
niemowląt należących do jednej z tych 

podgrup zostały poddane specjalnemu 
programowi oddziaływań, który miał 
na celu podniesienie ich umiejętności 
opiekuńczych i poczucia kompetencji 
w roli matki. Program w sposób istotny 
zmienił relacje matek z dziećmi co mia-
ło zasadniczy wpływ na rozkład wzor-
ców przywiązania. W grupie, która nie 
korzystała z programu opiekuńczego 
tylko 22% wytworzyło wzorzec bez-
pieczny, a 78% wzorce pozabezpieczne. 
Tymczasem zwykle w populacji mamy 
65-75% wzorców bezpiecznych. W 
grupie gdzie matki korzystały z pro-
gramu opiekuńczego 62% wytworzyło 
wzorzec bezpieczny, a 38% wzorce 
pozabezpieczne. Wszystkie zachowania 
związane ze zrozumieniem sygnałów 
płynących od dziecka przyczyniają się 
do poprawy jakości relacji matka – 
dziecko, która jest kluczowa dla rozwo-
ju w pierwszym roku życia. Dziecko w 
okresie noworodkowym jest niezwykle 
wrażliwe na reakcje opiekuna. To wła-
śnie stabilność, powtarzalność reakcji 
i zachowania obniżające napięcie stają 
się podwalinami dla poczucia bezpie-
czeństwa i stworzenia bezpiecznego 
stylu przywiązania.

Wczesne doświadczenia dziecka wre-
lacji z opiekunem stanowią podwaliny 
rozwoju nie tylko osobowości człowie-
ka, ale również stają się dynamicznymi 
modelami operacyjnymi, które służą 

do regulacji, interpretacji i przewidy-
wania zachowań, myśli, uczuć zarów-
no wobec innych jak i wobec siebie. 
W dużym stopniu determinują one 
zachowania dziecka jakich będzie ono 
używało do osiągania bliskości z inny-
mi. Kształtują samoocenę, przekonania 
na własny temat i regulację własnych 
stanów emocjonalnych. Tym samym 
przyczyniają się do powstania mecha-
nizmów regulacji w sytuacjach trud-
nych i radzenia sobie z pobudzeniem 
(Sroufe, 1995). Macierzyńska wrażli-
wość jest kluczowym czynnikiem dla 
wytworzenia się bezpiecznego wzorca 
przywiązania (Bolwby, 1969, Ain-
sworth, 1978). Termin ten obejmuje 
zespół cech poznawczych, emocjonal-
nych i społecznych, które przynależą 
do kompetencji opiekuna. Matki, które 
cechował wysoki poziom aktywności 
tworzyły bezpieczny styl przywiązania 
ze swoimi dziećmi (Ainsworth, 1978). 
Skala Brazeltona pozwala zwiększyć 
wrażliwość matki i uczynić ją bar-
dziej uważną na sygnały jakie wysyła 
dziecko. Dotyczy to zarówno matek 
biologicznych jak i zastępczych czy 
adopcyjnych. Zauważenie sygnałów 
i ich poprawna interpretacja stanowi 
bazę dla adekwatnej odpowiedzi czyli 
uczynienia z matki opiekuna respon-
sywnego, który jest gwarancją dla 
budowy poczucia bezpieczeństwa.■

Style przywiązania

Sfera Funkcja

Biologiczna Ochrona przed niebezpieczeństwem, zaspokojenie potrzeb biologicznych (pokarmu itp.), zapewnienie przeżycia.

Emocjonalna Modyfikacja pobudzenia fizjologicznego, regulacja afektu - uzyskiwanie zdolności do samo uspokajania.

Poznawcza Uczenie się siebie, innych i świata, eksploracja otoczenia.

Społeczna Nabywanie kompetencji społecznych, interpersonalnych, budowanie

więzi z innymi.

Duchowa Duchowa kształtowanie bazowej postawy - ufności v nieufności, nadziei.

Źródło: Opracowanie K. Cholewa,L. Krzywicka, T. Jadczak-Szumiło na podstawie: Bowlby (1978), Plopa (2005).
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Rodzicielstwo zastępcze jako 
odpowiedzialna funkcja przy-
nosząca satysfakcję Anita Głód

Psycholog PCPR w Krotoszynie

Wśród rodzin zastępczych 
mieszkających na terenie 

powiatu krotoszyńskiego została 
przeprowadzona ankieta dotycząca 
najistotniejszych kwestii związa-
nych z funkcjonowaniem rodzinnej 
pieczy zastępczej: problemów oso-
bistych najmłodszych, kontaktów 
z rodziną naturalną oraz sposobów 
wsparcia małoletnich w trudnych 
sytuacjach życiowych. Próbowano 
określić wpływ rodzicielstwa za-
stępczego na życie rodziny, mał-
żeństwo oraz dzieci biologiczne. 
Przeprowadzone badanie miało na 
celu uzyskanie i poszerzenie wiedzy 
na temat rodzin zastępczych i dzie-
ci w nich umieszczonych. Celem 
nadrzędnym było ustalenie wytycz-
nych pod adresem osób niosących 
pomoc rodzinom zastępczym, aby 
pozyskana wiedza przyczyniła się 
do zrozumienia pojawiających się 
okoliczności oraz podjęcia odpo-
wiednich działań wspierających. 
Wśród ankietowanych najliczniej-
szą grupę stanowiły osoby tworzące 
spokrewnione rodziny zastępcze 
(52%), w drugiej kolejności nieza-
wodowe rodziny zastępcze (39%). 
Najmniejszy odsetek dotyczył 
zawodowych rodzin zastępczych 
i rodzinny dom dziecka (9%). Naj-
większy odsetek rodzin zastępczych 
ma pod swoją opieką jedno dziecko 
(64%), następnie dwa (21%), a 15% 
rodzin opiekuje się trójką dzie-
ci i więcej. Średnia wieku matek 
zastępczych biorących udział w an-
kiecie wynosi 47, natomiast ojców 
zastępczych- 46 lat. Opiekunowie 

zastępczy odpowiadali na pytania 
mając na względzie 89 dzieci, w 
tym 54% stanowiły dziewczęta, 
a 46% chłopcy.  

Jedną z najistotniejszych poruszo-
nych kwestii był kontakt dzieci 
z rodzicami biologicznymi. Wydaje 
się być to istotnym zagadnieniem, 
gdyż ideą rodzinnej pieczy zastęp-
czej  jest czasowa opieka nad dziec-
kiem oraz podejmowanie działań 
różnych instytucji, jak i osób w celu 
pomocy rodzinie naturalnej, aby 
najmłodsi mogli wrócić do swoje-
go środowiska. Uzyskane wyniki 
badań wskazują, że odsetek 53% 
dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej ma kontakt z matką 
biologiczną, a 42% z ojcem bio-
logicznym. Spotkania najczęściej 
mają miejsce w domu rodziny za-
stępczej (37%), następnie w miejscu 
zamieszkania rodziny naturalnej 
(30%) oraz w neutralnym miejscu 
(12%) tzn. w szkole, pcpr, ośrod-
ku interwencji kryzysowej, parku 
czy w szkole. W 21% przypadków 
rodzice naturalni widują się ze 
swoimi pociechami przypadkowo 
np. na ulicy. Opiekunowie zastęp-
czy obserwują w 60% przypadków 
neutralny wpływ rodziny natural-
nej na dzieci, w 19% opinii pozy-
tywny, a w 21% negatywny. Rodzice 
zastępczy dostrzegają, że nawiązy-
wanie kontaktu z rodziną natural-
ną jest bardzo potrzebne dla dzieci 
(38%) i nie przeszkadza w funkcjo-
nowaniu rodziny zastępczej (28%). 
Tylko 1% badanych odpowiedziało, 
że nawiązanie relacji z rodzicami 

Bycie rodzicem zastępczym jest odpowiedzialną, szlachetną a zarazem i niełatwą rolą. Wy-
maga wiele zaangażowania, poświęcenia i oddania dzieciom, które nie mogą być pod opie-
ką swoich biologicznych rodziców. Czy mimo pojawiających się trudności, można czuć się 
szczęśliwym w wypełnianiu zadań rodzicielstwa zastępczego? W jaki sposób i w jakich kwe-
stiach osoby współpracujące z rodzinami mogą pomóc w wypełnianiu tak ważnej funkcji?

Powiatowe Dni 
Rodzicielstwa 
Zastępczego 2015
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jest łatwe w praktyce oraz  niepo-
trzebne (1%). Odsetek 14% respon-
dentów określił, że nawiązanie kon-
taktu z rodziną naturalną sprawia 
duże trudności, a 6% twierdzi, że 
jest niemożliwe do zrealizowania 
w praktyce. Niepokojącym zdaje 
się być fakt, iż 12% opinii wskazuje 
negatywny wpływ rodziców biolo-
gicznych na dzieci i funkcjonowa-
nie całej rodziny zastępczej. 

Drugim poruszanym zagadnieniem 
były trudności, które pojawiają 
się u dzieci. W 71% przypadków 
opiekunowie zastępczy określili, że 
najtrudniejszy czas w sprawowaniu 
opieki przypadał na okres pierw-

szych sześciu miesięcy. W tym 
okresie najczęstszymi problemami 
były trudności w nauce szkolnej 
(24%), wycofanie z życia społecz-
nego (13%), agresywne zachowania 
(13%), nadpobudliwość ruchowa 
(10%) oraz problemy z adaptacją 
do nowego środowiska rodzinne-
go (9%). W mniejszym procencie 
obserwowano trudności w na-
wiązaniu prawidłowych relacji 
z rówieśnikami (6%), złą kondycję 
psychiczną dzieci (5%), zaburzenia 
lękowe (5%) oraz zaburzenia od-
żywiania (3%). Problemy z fobiami 
(1%) oraz spożywanie alkoholu (1%) 
występowało u niewielkiego odset-

ka dzieci. Opiekunowie zastępczy 
nie zaobserwowali problemów 
związanych z łamaniem prawa, pa-
leniem papierosów oraz destrukcyj-
nym wpływie rówieśników. Wraz 
z upływem czasu sprawowania 
rodzinnej pieczy zastępczej natęże-
nie problemów uległo zmniejsze-
niu. Rodziny zastępcze dostrzegają, 
że ich zaangażowanie i wsparcie 
przyjętych dzieci przyczyniło się do 
pozytywnych zmian w zachowaniu 
i funkcjonowaniu najmłodszych 
(71%). Największy odsetek doty-
czył większej adaptacji i akceptacji 
zastępczego środowiska rodzinnego 
przez dzieci (28%), wzrost samo-
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dzielności u małoletnich (19%), 
poprawę stanu zdrowia (18%), 
nawiązanie prawidłowych relacji 
z rówieśnikami (18%) oraz popra-
wę sytuacji szkolnej (10%). Brak 
widocznych zmian w zachowaniu 
dzieci w pieczy zastępczej zostało 
zadeklarowanych w 12% ankiet, 
a negatywne zmiany wynikają-
ce z działań różnych czynników 
w 17%. 

Rodzice zastępczy mieli moż-
liwość wypowiedzenia się jak 
pełnienie funkcji wpływa na ich 
życie. Odsetek 91% osób określił, 
iż czerpie satysfakcję z pełnienia 
roli rodziny zastępczej. Pozytywne 
emocje pojawiają się u opiekunów 
w momencie kiedy widzą, że dzieci 
czują się dobrze i bezpiecznie w 
środowisku domowym i obdarzyły 
ich zaufaniem oraz miłością. Dużo 
satysfakcji daje patrzenie na polep-
szenie sytuacji szkolnej, osobistej 
oraz stanu zdrowia małoletnich. 
Bardzo często akcentowanym był 
fakt, że uśmiech dziecka, rozwój 
i nabywanie nowych umiejętności 
i zdolności zwiększa motywację 
rodziców do stawiania czoła ko-
lejnym wzywaniom. Wielokrotnie 
pojawiało się stwierdzenie, że czas 
spędzony z dzieckiem na wspólnej 
zabawie czy wypełnianiu obowiąz-
ków daje poczucie szczęścia. Opie-
kunowie zastępczy deklarowali, że  
satysfakcję sprawia im możliwość 
pomocy małoletnim, wspieranie ich 
w trudnych sytuacjach oraz moż-
liwość stworzenia odpowiednich 
warunków do rozwoju i wzrostu. 
Wśród odpowiedzi na ww. pyta-
nie  tylko 8% ankietowanych ma 
trudności z określeniem wpływu 
rodzicielstwa zastępczego na ich 
sytuację osobistą.

Z przeprowadzonych analiz kształ-
tuje się duża liczba wniosków, 
azarazem i praktycznych wytycz-
nych do współpracy z rodzinami 
zastępczymi i biologicznymi. Na 
każdym etapie funkcjonowania 
rodzinnej pieczy zastępczej należy 
zwracać uwagę na współpracę z 
rodziną naturalną i zapewnienie 
kontaktów dzieci z rodzicami, jeśli 
istnieją odpowiednie warunki do 
jego realizacji. Należy pamiętać, 

iż każdy człowiek ma swoją oso-
bistą historię życia oraz przodków 
i korzenie z których się wywodzi. 
Kontakt z rodzicami jest naturalną 
potrzebą emocjonalną dzieci, której 
zaspokojenie jest jednym z wa-
runków prawidłowej socjalizacji. 
Większość młodych ludzi niezależ-
nie od rodzaju traumatycznych wy-
darzeń dąży do nawiązania relacji 
z opiekunami naturalnymi, z jednej 
strony z ciekawości, a z drugiej z 
potrzeby odszukania  podstaw swo-
jego istnienia. Niekiedy ponowne 
nawiązanie kontaktu jest trudnym 
wydarzeniem, jednakże dzięki 
wsparciu rodziców zastępczych, 
możliwym do realizacji. Dzie-
ci widząc współpracę pomiędzy 
rodzicami biologicznymi i zastęp-
czymi nie są stawiane w sytuacji 
konfliktu lojalnościowego wobec 
jednych i drugich. Z jednej strony 
mają możliwość realizowania siebie 
w relacji z rodziną pochodzenia, 
a z drugiej wiedzą, że opiekunowie 
zastępczy ich wspierają, pomagają 
i stanowią bezpieczne środowisko 
wychowawcze. Odpowiednia edu-
kacja dotycząca wzmacniania więzi 
z rodziną naturalną może przy-
czynić się do lepszego zrozumie-
nia poszukiwania rodziców przez 
dzieci. W praktyce gotowość rodzin 
naturalnych do kontaktu jest różna, 
stąd też należy podejmować prze-
myślane decyzje co do organizacji 
spotkań. Jeśli pojawiają się określo-
ne trudności zawsze jest możliwość 
pomocy ze strony pracowników 
powiatowych centrów pomocy 
rodzinie czy ośrodków pomocy 
społecznej w nawiązaniu kontaktu, 
jego przebiegu czy wcześniejsze-
go przygotowania osób biorących 
udział w spotkaniu. 

Uzyskana wiedza wskazuje, że 
bardzo ważne zadanie stoi przed 
osobami współpracującymi z 
rodzinami zastępczymi, aby 
przede wszystkim w pierwszych 
miesiącach przebywania dziecka 
w nowym środowisku, udzielać 
wszechstronnego wsparcia w proce-
sie adaptacji wszystkich członków 
rodziny do nowej sytuacji oraz  bu-
dowania prawidłowych relacji mię-
dzy dorosłymi, a dziećmi. Aby było 
to możliwe ważna jest szczegółowa 

diagnoza dotycząca wszystkich sfer 
życia dziecka. Posiadając wszech-
stronną wiedzę na temat historii 
małoletniego, jego potencjałów, jak 
i ograniczeń możliwe jest udziele-
nie konkretnej i fachowej pomocy. 

Nie należy pominąć również faktu, 
że z przeprowadzonych analiz doty-
czących trudności wyłania się po-
zytywny wydźwięk. Mimo proble-
mów, które nasilają się na początku 
sprawowania opieki zastępczej, 
opiekunowie podejmują wszelakie 
wysiłki, aby pomóc małoletnim. 
Poświęcają swój czas i uwagę, 
konsultują się ze specjalistami, an-
gażują w różne formy aktywności, 
generują pomysły i propozycje do-
tyczące zniwelowania lub zmniej-
szenia natężenia trudności i mimo 
mniej lub bardziej pozytywnych 
efektów, czują że czerpią satysfakcję 
z pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej. Poczucie szczęścia i radości 
wśród rodziców jest sygnałem dla 
osób współpracujących z rodzina-
mi, że posiadają motywację i chęci, 
a przeszkody nie zniechęcają ich do 
działania. 

Przytoczone wyniki badań są 
tylko pewnym wycinkiem, które 
musi podlegać wnikliwszej i do-
kładniejszej analizie, aby móc 
podjąć konkretne oddziaływania 
w celu wsparcia rodzinnej pieczy 
zastępczej, szczególnie w kwestii 
kontaktów z rodziną natural-
ną, jak również przezwyciężania 
trudności, które mogą pojawić się 
w rodzinach zastępczych. Naj-
istotniejszym wydaje się być fakt, 
iż opiekunowie zastępczy czerpią 
satysfakcję z bycia rodzicem wobec 
dzieci u których zaistniała koniecz-
ność opuszczenia domu rodzinne-
go. Posiadając taką wiedzę, można 
wnioskować o dużej motywacji 
i potencjale osób pełniących rolę 
rodziców zastępczych. Tym samym 
stabilnej podstawie, którą należy 
wspierać i mobilizować do dalszych 
działań wobec dzieci. Pamiętaj-
my, że najważniejsze jest dobro, 
szczęście i uśmiech dzieci, a bez 
pozytywnego nastawienia opieku-
nów i poczucia zadowolenia z bycia 
rodzicem, szanse na sukces wydają 
się nikłe. ■
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Mechanizmy wyjaśniające wpływ ne-
gatywnych doświadczeń dziecięcych
w powstawaniu i przebiegu zaburzeń 
psychicznych* Paulina Jaworska – Andryszewska

Psycholog PCPR w Krotoszynie

Liczne badania pokazują, że nadal wiele dzieci staje się ofiarami wykorzystania fizycznego, 
emocjonalnego, seksualnego czy też opuszczenia przez rodziców. Często skutki takich do-
świadczeń są dramatyczne i nieodwracalne. Wiele badań ujawnia, że traumatyczne wydarze-
nia w dzieciństwie odgrywają rolę w powstawaniu i przebiegu zaburzeń psychicznych. Jakie 
mechanizmy wyjaśniają ową zależność?

W artykule wprowadzającym 
w cykl publikacji została 

omówiona rola negatywnych wyda-
rzeń w dzieciństwie w powstawaniu 
i przebiegu chorób psychicznych. 
Tym razem zapraszam do rozważań 
na temat mechanizmów wyjaśnia-
jących wpływ tych wydarzeń w 
powstawaniu i przebiegu zaburzeń 
psychicznych, w szczególności zabu-
rzeń afektywnych. 

Definicje negatywnych wydarzeń 
w dzieciństwie różnią się w zależ-
ności od koncepcji teoretycznych. 
W myśl teorii stresu, której twórcą 
jest Hans Selye, stres jest wspólną 
wszystkim organizmom określoną 
reakcją biologiczną, występującą 
w interakcji z różnego typu bodźca-
mi środowiskowymi. Traumatyzujące 
przeżycia, jak również inne nega-
tywne doświadczenia w dzieciństwie 
według tej koncepcji pojmowane są 
jako stresory, powiązane z neurobio-
logicznymi zmianami ośrodkowego 
układu nerwowego. We współczesnej 
psychiatrii negatywne doświadczenia 
dziecięce to wydarzenia opisywane 
jako krytyczne, stresujące, trauma-
tyczne lub znaczące. Wśród tych ne-
gatywnych wydarzeń w okresie dzie-
ciństwa wymienia się: doświadczenia 
przemocy seksualnej, doświadczenia 
przemocy fizycznej, doświadczenia 
przemocy emocjonalnej, osierocenie, 
a także inne doświadczenia spełnia-
jące kryteria do rozpoznania zespołu 
stresu pourazowego. Jednocześnie, 
badania pokazują, że nie tylko sytu-
acje opisywane jako trauma, ale rów-
nież, np. doświadczenie zaniedbania, 

nadmierna dyscyplina w rodzinie 
pochodzenia mogą być stresorami 
mającymi związek z powstawaniem 
chorób psychicznych. 

Interakcja predyspozycji genetycz-
nych i czynników środowiskowych 
odgrywa istotną rolę w modulowaniu 
wczesnych negatywnych doświad-
czeń w dzieciństwie w klinicznym 
przebiegu zaburzeń psychicznych. 
Zależności te może wyjaśniać model 
predyspozycja-stres. Koncepcja 
interakcji między predyspozycją do 
choroby i czynnikami stresowymi 
w odniesieniu do choroby psychicz-
nej zakłada, że inicjacja, jak również 
późniejsze nawroty i zaostrzenia cho-
roby powstają w wyniku działania 
czynników powodujących stres psy-
chiczny na ukształtowaną predyspo-
zycję do choroby. Predyspozycja ma 
najczęściej podłoże genetyczne, które 
pod wpływem różnych czynników 
(również stresorów) przekształca się 
w predyspozycję biologiczną. Model 
predyspozycja - stres zakłada, iż po-
datność na depresję rośnie w wyniku 
konfrontacji z powtarzającymi się 
negatywnymi przeżyciami. Przewle-
kła indukcja osi stresu może być ro-
zumiana jako wykładnik biologiczny 
podatności na depresję. Podkreśla się 
ważność predyspozycji genetycznych 
i stresu przeżytego we wczesnej fazie 
rozwoju, który powoduje zaburzenie 
regulacji osi stresowej i uwrażliwie-
nie na wydarzenia stresowe w póź-
niejszym okresie życia. 

Wg poznawczej koncepcji depresji 
Aarona Becka przyczyną depresji 
są dysfunkcjonalne przekonania 

zwane triadą depresyjną, a manię 
uważał za lustrzane odbicie depre-
sji, z pozytywną triadą poznawczą 
siebie, świata i przyszłości oraz ze 
zniekształceniami poznawczymi. 
Według Becka specyficzny sposób 
myślenia jednostki w połączeniu 
np. z doświadczeniem utraty, jest 
czynnikiem uwrażliwiającym na 
powstawanie depresji. Badania 
pokazują, że niesprzyjające zdarzenia 
życiowe zaostrzają objawy afektywne. 
Wydarzenia krytyczne uaktywniają 
dysfunkcjonalne schematy poznaw-
cze, powstałe wskutek przykrych 
doświadczeń w dzieciństwie. W myśl 
tej koncepcji, to czy dane stresujące 
wydarzenie wpłynie na wystąpienie 
depresji zależy od stopnia w jakim 
odpowiada ono schematom pacjenta. 
Inną koncepcją poznawczą depresji 
jest teoria wyuczonej bezradności, 
której autorem jest amerykański 
psycholog Martin Seligman. Model 
wyuczonej bezradności zakłada, że 
osoby ze stanami depresyjnymi ce-
chuje bezradność w wyborze najwła-
ściwszej odpowiedzi i niezdolność do 
unikania sytuacji, które pociągają za 
sobą karę. W myśl tej teorii u czło-
wieka powstaje przeświadczenie, że 
w sytuacji trudnej i nieprzyjemnej 
nie będzie mógł nic zrobić, aby sobie 
z nią poradzić. Negatywne doświad-
czenia okresu dzieciństwa powodują 
u tych osób przekonanie, że kara i 
nagroda są niezależne od dokony-
wanych przez nie wyborów, czyli 
osoby te są niezdolne do uczenia się 
następstw swoich i innych zachowań. 
Zatem teoria ta zakłada, że oczekiwa-
nie braku kontroli oraz przekonanie, 
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że nastąpi coś złego lub nie nastąpi 
nic dobrego, jest tym, co prowadzi do 
depresji. 

Koncepcja kindlingu (rozniecania) 
była pierwszym modelem przebiegu 
choroby afektywnej dwubiegunowej, 
który bierze pod uwagę czynniki za-
równo psychospołeczne (stresowe), 
jak i neurobiologiczne w wyzwala-
niu epizodów choroby. Zgodnie z 
modelem, którego twórcą jest Robert 
Post, wydarzenia stresowe stanowią 
pierwotne czynniki uwrażliwiające. 
Uwrażliwienie neurobiologiczne, 
może być wynikiem wczesnego 
doświadczania przemocy czy zanie-
dbania, a do wystąpienia kolejnych 
nawrotów wystarczające są coraz 
słabsze zewnętrzne czynniki wyzwa-
lające, a w końcu z czasem trwania 
choroby kolejne epizody pojawiają 
się samoistnie, bez występowania 
czynników stresowych. Zjawisko 
kindlingu może w pewien sposób 
tłumaczyć zależność pomiędzy nega-
tywnymi doświadczeniami w dzie-
ciństwie na występowanie depresji 
oraz choroby afektywnej dwubiegu-
nowej w dorosłym życiu. 

Podatność na zaburzenia emocjonal-
ne, w tym depresji wynika z interak-
cji między genami a środowiskiem, 
zwłaszcza podczas okresów rozwojo-
wych. Negatywne doświadczenia we 
wczesnych etapach życia wywołują 
uwalnianie oraz modyfikację ekspre-
sji mediatorów stresu i neuroprze-
kaźników w pewnych obszarach mó-
zgu. Wzajemne oddziaływanie tych 
mediatorów z rozwojem neuronów 
i sieci neuronowych może prowadzić 
do długotrwałych zmian struktural-
nych i funkcjonalnych. 

Interakcja między predyspozycją 
genetyczną a czynnikami stresowymi 
znalazła odzwierciedlenie w bada-
niach genetyczno-molekularnych. 
Przegląd badań wykonany przez 
Karg i współpracowników skupiał 
się na interakcji polimorfizmu genu 
transportera serotoniny (5-HTTLPR) 
i stresu w rozwoju depresji. Wyni-
ki tych badań wskazują, że istnieje 
związek między polimorfizmem 
tego genu ze zwiększonym ryzykiem 
depresji pod wpływem stresu w 
postaci maltretowania w dzieciń-

stwie. Ponadto interakcje między 
genem transportera serotoniny i 
negatywnych wydarzeń wpływają na 
powstawanie depresji i występowa-
nie prób samobójczych. W chorobie 
afektywnej dwubiegunowej wyka-
zano związek genu czynnika neuro-
trofowego pochodzenia mózgowego 
(BDNF) ze sprawnością funkcji 
poznawczych czy występowaniem 
depresji pod wpływem czynników 
stresowych. Badania potwierdzają 
również związek genotypu BDNF 
(polimorfizm Val66Met) ze stresu-
jącymi wydarzenia życiowymi w 
chorobie afektywnej dwubiegunowej 
i pokazują, że BDNF może mieć 
duży wpływ na wrażliwość na stres. 
Wykazano również, że dysfunkcja 
systemu immunologicznego może 
być ważnym mechanizmem łączą-
cym traumę dziecięcą z wczesnym 
początkiem choroby afektywnej 
dwubiegunowej. Stwierdzono, że 
negatywny wpływ nadużyć seksual-
nych na wiek wystąpienia choroby 
afektywnej dwubiegunowej może być 
potęgowany u nosicieli polimorfi-
zmu genu Toll-like receptor (TLR-2 
rs3804099) związanego z czynnością 
układu odpornościowego. 

Kanadyjscy badacze w swojej kon-
cepcji opisali neurobiologiczne kon-
sekwencje negatywnych doświadczeń 
w dzieciństwie związanych z niepra-
widłową metylacją DNA, stanowiącą 
rodzaj pamięci molekularnej. Bada-
cze wykazali, że epigenetyczne me-
chanizmy, w szczególności metylacja 
DNA, odzwierciedlają formę pamięci 
molekularnej, która może modyfiko-
wać funkcje mózgu przez jakiś czas, 
a także służyć jako biomarkery feno-
typów behawioralnych związanych 
z maltretowaniem w dzieciństwie. 
Metylacja DNA jest głównym pod-
łożem powodującym konsekwencje 
neurobiologiczne złych doświadczeń 
przez całe życie w ten sposób nasi-
lając niekorzystne wzory zachowań 
i ryzyko psychopatologii. 

Jak wykazano w niniejszym arty-
kule, traumatyczne doświadczenia 
na wczesnym etapie rozwoju mogą 
modulować funkcjonowanie ośrod-
kowego układu nerwowego, które 
w połączeniu z predyspozycją ge-
netyczną może być odpowiedzialny 

za powstawanie i przebieg zaburzeń 
psychicznych. Znajomość specja-
listycznej wiedzy z tego zakresu 
oraz konieczność przeprowadzania 
szczegółowego wywiadu, uwzględ-
niającego negatywne doświadczenia 
w okresie dzieciństwa jest niezwykle 
istotna w kontekście stosowania 
odpowiednich oddziaływań psycho-
terapeutycznych, farmakologicznych 
jak również przy opracowywaniu 
programów profilaktycznych, psy-
choedukacyjnych tworzonych, np. 
w ramach Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz 
Powiatowego Programu Przeciw-
działania Przemocy. Niezbędne jest 
prowadzenie dalszych badań na rolą 
negatywnych doświadczeń w dzie-
ciństwie w patogenezie i przebiegu 
zaburzeń psychicznych. Konieczna 
jest tutaj integracja zarówno podej-
ścia psychologicznego jak i biolo-
gicznego. Interesujące są np. wyniki 
badań genetyczno-molekularnych, 
które mogą się przyczynić do lep-
szego wyjaśnienia mechanizmów 
biologicznych związanych z wpły-
wem traumatycznych wydarzeń w 
dzieciństwie na występowanie i obraz 
kliniczny zaburzeń psychicznych, 
w tym choroby afektywnej dwubie-
gunowej. ■

*Fragment niniejszego artykułu pochodzi 
z publikacji naukowej: Jaworska-Andryszew-
ska P, Rybakowski J. Negatywne doświadcze-
nia dziecięce a powstawanie i przebieg choroby 
afektywnej dwubiegunowej. Psychiatria Polska 
2016.

Paulina Jaworska - Andryszewska
Psycholog (specjalność psychologia klin-
iczna). Ukończyła studia podyplomowe: 
Kryzys i interwencja kryzysowa. Aktual-
nie w trakcie 4-letnich studiów z zakresu 
Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej 
oraz certyfikacji Polskiego Towarzystwa 
Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej 
i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii 
Poznawczo-Behawioralnej. Doktorantka 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Psychoterapii Poznaw-
czo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego oraz Polskiego Towar-
zystwa Psychiatrycznego. Autorka kilku 
publikacji naukowych, prowadzi badania 
naukowe na temat roli negatywnych 
doświadczeń w dzieciństwie na powsta-
wanie i przebieg chorób psychicznych. 
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Partycypacyjny model zarządzania 
– szansa czy utopia? C.d.

Andrzej Piotrowski
Dyrektor PCPR w Krotoszynie

Zapraszam do dalszych  rozwa-
żań o partycypacji w zarządza-

niu instytucjami samorządowymi 
w  ontekście barier oraz wzajemne-
go procesu uczenia się partycypacji 
społecznej, na podstawie pracy 
podyplomowej – Partycypacyjny 
model zarządzania na przykładzie 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krotoszynie obronionej 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. 

Bariery partycypacji społecznej 
stoją często po stronie administra-
cji samorządowej. Słabość społe-
czeństwa obywatelskiego powoduje, 
że radni są często jedyną aktywną 
grupą obywateli w gminie. Ich 
pozycja, popularność i doświadcze-
nie w sprawach społecznych dają 
im przewagę nad ewentualnymi 
konkurentami w wyborach samo-
rządowych. System ma charakter 
kliencki, w którym zatraca się 
autonomia partnerów. Siłą partycy-
pacji społecznej jest „generowanie” 
świadomych i aktywnych obywateli 
oraz budowanie struktur obywatel-
skich (od nieformalnych ruchów, 
do ustabilizowanych stowarzyszeń 
lub oddziałów partii politycznych). 
W konsekwencji wyłaniają się 
autorytety społeczne i środowiska, 
które je popierają, co rodzi konku-
rencję przy wyborach samorządo-
wych. W konsekwencji powstaje 
mechanizm obrony, wysuwane są 
argumenty przeciwko partycypacji 
społecznej, że utrudnia ona racjo-
nalne rządzenie. Partycypacja spo-
łeczna powoduje, że proces podej-

mowania decyzji jest trudniejszy, 
wymaga więcej wysiłku i czasu od 
urzędników samorządowych. Rad-
ni w społeczności zatomizowanej 
na ogół nie dostrzegają wszystkich 
problemów, zagrożeń i interesów, 
które łączą się z przygotowanymi 
przez urzędników rozwiązaniami. 
Mają codzienny kontakt z urzęd-
nikami, dlatego bardziej im ufają. 
Włączenie trzeciej strony w proces 
decyzyjny, jaką jest społeczność 
lokalna wymaga wysiłku eduka-
cyjnego tak, aby niewtajemniczeni 
w tajniki sprawowania władzy 
przedstawiciele obywateli dobrze 
pojęli istotę podejmowanej decyzji. 

Występuje też bariera języka facho-
wego, który nie zawsze jest zrozu-
miany przez obywateli. Rodzi się 
niekiedy pokusa celowego herme-
tyzowania przekazu, aby budować 
dystans między kompetentnymi 
urzędnikami, a nierozumiejącymi 
złożoności spraw obywatelami. 
Pozwala to łatwiej przeprowadzić 
założone rozwiązania. Partycypacja 
społeczna tworzy sytuacje konflik-
towe, ujawniają się bowiem różne 
interesy, oczekiwania i obawy, co 
może prowadzić do zwiększenia 
niezadowolenia społecznego.

Partycypacja wymaga jawności, 

Jak sprawić, aby ludzie byli prawdziwie zaangażowani w swoją pracę? Jak zbudować sys-
tem wynagrodzeń, z którego wszyscy będą zadowoleni? Jak prowadzić dialog społeczny 
w firmie? Co zrobić, aby ludzie myśleli o swojej firmie, jakby była ich własnością? Jak 
przyczynić się do tego, aby menedżer czuł się nie tylko kierownikiem, ale i nauczycielem 
swoich podwładnych? Jak realizować te zadania w jednostkach samorządu lokalnego? 

Konferencja naukowa 
z udziałem prof. Janusza 
Rybakowskiego
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która jest jej zarówno warunkiem 
jak i skutkiem. Jeżeli nad podję-
ciem decyzji czy przygotowaniem 
jakiejś strategii toczy się otwarta 
dyskusja, wynikiem jej może być 
konkluzja niekorzystna dla intere-
sów reprezentowanych przez rad-
nych i urzędników. Przy otwartej 
kurtynie trudniej jest przeprowa-
dzić decyzje motywowane inaczej 
niż dobrem wspólnym. Dlatego 
radni i urzędnicy, którzy oprócz 
misji społecznej stawiają sobie 
inne, mniej przejrzyste cele, będą 
obawiali się poszerzania partycypa-
cji. Bariery partycypacji społecznej 
mają także charakter systemowy. 
Obywatele nie dostrzegają w Polsce 
korzyści w bezinteresownej służ-
bie dobru wspólnemu. Na ogół 
realizują strategie indywidualne, 
polegające na przystosowaniu się 
do istniejących układów i rozwią-
zań. Pogląd, że działanie na rzecz 
zmiany się nie opłaca jest głęboko 
zakorzeniony w strefie mentalnej. 
Jest pozostałością po czasach, kiedy 
obywatele nie mieli wpływu na 
sprawy publiczne.

Wymuszane przepisami działania 
na rzecz zwiększenia partycypacji 
są często tak prowadzone przez 
urzędników, by zniechęcać. Sprzyja 
temu niski poziom wiedzy i do-
świadczenia obywateli w sprawach 
gminy oraz słaba znajomość pro-
cedur. Łatwo wówczas wykazać, że 
tego czego chcą obywatele nie da 
się wykonać. Niski poziom rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
różnego rodzaju struktur opinio-
twórczych powoduje, że z tru-
dem występują one jako fachowy 
partner dla administracji lokalnej, 
zdolny podjąć z nią równorzędny 
dialog. Obywatele potrafią raczej 
wyrazić swój bunt i niezadowolenie 
niż zaproponować dobrze przygo-
towane strategicznie i logistycznie 
koncepcje zmian. Takie podejście 
zatomizowanego społeczeństwa 
dodatkowo zniechęca urzędników 
i radnych do wychodzenia naprze-
ciw idei partycypacji.

Proces wzajemnego uczenia się 
partycypacji i dostrzegania płyną-
cych z niej korzyści musi być długi 
i wymagać determinacji ze strony 

osób rozumiejących jej znaczenie. 
Potrzebna jest nie tylko znajomość 
dobrych wzorów i wyobraźnia, co 
do możliwości ich wprowadzenia, 
lecz także dobra znajomość sytuacji 
w kraju, stopnia rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego i świado-
mości społecznej, żeby rozwiązania 
instytucjonalne wprowadzane przez 
prawo nie przeradzały się w in-
stytucje fasadowe. Takie bowiem 
mogą zniechęcać i przesuwać w 
czasie zrozumienie i przyswojenie 
idei przez obie strony. Najprost-
szym nasuwającym się rozwiąza-
niem, jest obarczenie administracji 
lokalnej – zarówno władzy przed-
stawicielskiej, jak i organów wyko-
nawczych – obowiązkiem wdra-
żania reform partycypacyjnych. 
Zagrożenie jednak brakiem entu-
zjazmu z ich strony wymaga, aby 
ewentualne działania odgórne były 
uzupełnione przez zorganizowany 
ruch obywatelski, którego powsta-
nie wymaga poparcia państwa.

Zakres współpracy polskiej admi-
nistracji publicznej z partnerami 
społecznymi ilustrują raporty, 
opracowane w 2009 roku w ra-
mach projektu pt.: „Partycypacja 
społeczna w działaniu administra-
cji społecznej na tle rozwiązań w 
państwach Unii Europejskiej” ./ J. 
Czaputowicz,  Partycypacja społecz-
na – warunek czy bariera dobrego 
rządzenia,  Animacja Życia Pu-
blicznego - Analizy i Rekomenda-
cje. Zeszyty Centrum Badań Spo-
łeczności i Polityk Lokalnych, nr 
1-2/2010 /.  Omawiają one zasady 
i procedury partycypacji, kierunki 
zmian w prawie, finansowaniu, 

ewaluacji oraz w monitorowaniu 
obecnych uwarunkowań i ograni-
czeń. Porównywano polskie prak-
tyki z doświadczeniami w Niem-
czech, Holandii i Francji. Raporty 
pokazują jak szeroki może być 
zakres partycypacji społecznej i jak 
trudno o wypracowanie właściwych 
procedur prawnych, instytucjonal-
nych i finansowych dla stworzenia 
efektywnego systemu partycypacji 
społecznej. Porównania z innymi 
państwami wskazują, że w polskiej 
administracji potencjał partycypa-
cji jest nie w pełni wykorzystany. 
Występuje zróżnicowany poziom 
partycypacji społecznej w róż-
nych sektorach, generalnie jednak 
polskie praktyki lokują się w dolnej 
części drabiny partycypacji (raczej 
informowanie i konsultacje, niż 
partnerstwo, delegowanie władzy 
czy pełna kontrola obywatelska). 
Odpowiadając na tytułowe pytanie: 
„partycypacja społeczna – warunek 
czy bariera dobrego rządzenia?” 
należy stwierdzić, że partycypacja 
społeczna nie jest zgodna z webe-
rowskim modelem biurokratycz-
nym, w którym państwo rozwiązuje 
problemy za obywateli. Jest ona 
częściowo realizowana w modelu 
Nowego Zarządzania Publicznego, 
gdzie społeczeństwo jest konsulto-
wane i ma wpływ na decyzje podej-
mowane przez władze. Najpełniej 
jednak partycypacja społeczna jest 
realizowana w modelu Dobrego 
Rządzenia, gdzie społeczeństwo jest 
partnerem administracji publicznej 
i nad nią sprawuje kontrolę obywa-
telską. ■ /cdn/

Ogólnopolski Marsz 
Nordic Walking UTW 
w Krotoszynie
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RELACJA Targi VIVA Seniorzy! 2016
Wioleta Włodarczyk 

W dniach 22-23.04.2016 r. w 
Poznaniu odbyła się VII edycja 

Targów VIVA Seniorzy! W ciągu 
dwóch dni Międzynarodowe Targi 
Poznańskie odwiedziło kilka tysięcy 
osób. Zwiedzający mieli możliwość 
zapoznania się z ofertą usług komer-
cyjnych (sanatoriów, wczasów, sprzę-
tów medycznych, kosmetyków itp.), 
jak i z propozycjami nieodpłatnego 
spędzania wolnego czasu i rozwijania 
swoich zainteresowań przygotowany-
mi przez różne instytucje i organiza-
cje pozarządowe.

Targom towarzyszyła konferencja 
naukowa pn. „Senior – to nie ja? 
Czy jesteśmy przygotowani na sta-
rzenie się społeczeństwa? Kierunki 
rozwoju mieszkalnictwa w kontek-
ście starzenia się społeczeństwa. 
Działania samorządów na rzecz 
poprawy jakości życia seniorów”. 
Podczas konferencji została poru-
szona tematyka roli Towarzystw Bu-
downictwa Społecznego w kształto-
waniu polityki mieszkaniowej gmin, 
mieszkań chronionych dla seniorów, 
roli domów pomocy społecznej 
w starzejącym się społeczeństwie, 
usług opiekuńczych dla seniorów 
w oparciu o teleopiekę i pomoc śro-
dowiska lokalnego. W konferencji 
uczestniczył dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kro-
toszynie – Andrzej Piotrowski, dzię-
ki czemu uzyskał cenne informacje i 
wskazówki do zastosowania podob-
nych rozwiązań na terenie powiatu 
krotoszyńskiego.

W targach Viva Seniorzy! wzięło 
udział ok 250 seniorów z powiatu 
krotoszyńskiego. Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Krotoszy-
nie jako Koordynator Partnerstwa 
na rzecz Aktywizacji Seniorów w 
Powiecie Krotoszyńskim wspólnie 
z Polskim  Związkiem Emerytów 
Rencistów i Inwalidów zaaranżowało 
stoisko wystawiennicze. Krotoszyń-
scy seniorzy prezentowali wyroby ze 
słomy i skóry, a ich prace wzbudzały 
zachwyt wśród zwiedzających.

W trakcie Targów odbywały się licz-
ne warsztaty np. język angielski dla 
turystów, „Usprawnianie mowy i ję-
zyka dla osób, którym słowo czasem 
umyka”, „Myśl pozytywnie – ćwicz 
intensywnie”, „Śpiewoterapia – ćwi-
czenia oddechowe, relaksacja przy 
muzyce”, „Czas wolny a poszukiwanie 

pasji życia”. Seniorzy uczestniczący 
w warsztatach rękodzieła wykony-
wali piękne i niepowtarzalne prace 
- ozdobne słoiczki, zakładki do ksią-
żek, serca, motyle itp. Na osoby szu-
kające motywacji do wprowadzenie 
do swojego życia ruchu i aktywności 
fizycznej, czekała specjalnie przygo-
towana przestrzeń sportowo-rekre-
acyjna. W ofercie pojawiła się m. in. 
gimnastyka z elementami tańca brzu-
cha, nordic walking, tańce, ćwiczenia 
z szarfami i piłkami, tai chi, ćwicze-
nia koordynacji psychoruchowej po 
urazach, czy też warsztat rehabilitacji 
kardiologicznej. Równie bogata była 
tegoroczna oferta kulturalna, wśród 
gwiazd znaleźli się Maja i Andrzej 
Sikorowscy, Tercet Egzotyczny, DJ 
Michał Fogg, Dixie Company, artyści 
Teatru Muzycznego.■

Stoisko krotoszyńskich seniorów 
na Targach Viva Seniorzy 2016

Krotoszyńscy seniorzy na koncertach 
targów Viva Seniorzy 2016



R E K L A M A

Konferencja z okazji
XII Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego

■   8 czerwca 2016r.   ■   Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera, ul. Benicka 9  ■

9:30 Rejestracja uczestników konferencji

9:45 Otwarcie konferencji
Andrzej Piotrowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

9:55 Wystąpienia  zaproszonych gości

10:05 Analiza realizacji założeń Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2015
Andrzej Piotrowski – Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

10:20 Sytuacja rodzin zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego w świetle badań
Anita Głód – Psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

10:40 Zrozumieć niezrozumiałe czyli o zachowaniach dzieci w pieczy zastępczej
dr Teresa Jadczak -Szumiło – Poradnia Psychologiczna ITEM w Żywcu

11:40 Doświadczenia zawodowej rodziny zastępczej
Katarzyna Straś - zawodowa rodzina zastępcza

12:00 Kawa

obchodzonych w ramach Dnia Powiatu Krotoszyńskiego

Program konferencji
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