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Jak możemy zapobiec 

narastającemu problemowi 

sieroctwa społecznego i kryzysowi 

rodzicielstwa zastępczego w 

Polsce

Elżbieta Janczur, Dyrektor Biura Krajowego, 

SOS Wioski Dziecięce



Pozytywne trendy w polskim systemie 

opieki zastępczej

 systematyczne zmniejszanie się liczby instytucjonalnych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych

 380 w 2004 roku

 268 w 2009 roku

 rozwój rodzinnych form opieki zastępczej

 56 229 dzieci w rodzinach zastępczych w 2004 roku, w tym 11 221 

w niespokrewnionych formach rodzin zastępczych 

 65 590 dzieci w rodzinach zastępczych w 2009 roku, w tym 17 505 

w niespokrewnionych formach rodzin zastępczych

 rośnie wrażliwość społeczeństwa na problem sieroctwa 

społecznego, m.in. dzięki zainteresowaniu mediów

 ponad 2900 publikacji w 2009 roku nt. opieki nad dziećmi 

osieroconymi w polskich mediach



Nowe inicjatywy ustawodawcze 

zmierzają w dobrym kierunku

Według projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej:

 w placówce opiekuńczo-wychowawczej będzie mogło przebywać do 30 

wychowanków (do dnia 31.12.2019)

 w istniejących placówkach nie będą mogły być umieszczane nowe dzieci 

poniżej 7 roku życia, a od 2015 – nowe dzieci poniżej 10 roku życia – te dzieci 

powinny znaleźć miejsce w rodzinnych formach opieki zastępczej

 od 2015 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie będą mogły 

przebywać dzieci poniżej 7 roku życia, a od stycznia 2020 poniżej 10 roku życia

SOS Wioski Dziecięce pozytywnie oceniają projekt ustawy, 

postulując jednak szybsze tempo zastępowania 

instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

rodzinnymi formami opieki zastępczej oraz formalne 

wprowadzenie Wioski Dziecięcej do polskiego systemu pieczy 

zastępczej. 



Problemy i wyzwania w opiece zastępczej

 po 10 latach od wprowadzenia reformy systemu opieki społecznej 

w Polsce nie maleje liczba dzieci pozostających w instytucjonalnych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych

tylko niewielki procent dzieci w pieczy zastępczej to sieroty 

biologiczne, przeważają sieroty społeczne

 praca socjalna z rodzinami dysfunkcjonalnymi jest 

niewystarczająca, a prowadzone działania są nieefektywne (gminy 

odpowiadają za profilaktykę, a powiaty ponoszą koszty organizacji 

opieki zastępczej)

 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wzbudziła 

niepokój społeczny i liczne kontrowersje

SOS Wioski Dziecięce popierają rozwiązania mające 

na celu większą ochronę zagrożonych dzieci i lepszą 

profilaktykę.



Problemy i wyzwania w opiece zastępczej – cd.

 niski wskaźnik powrotów dzieci do rodzin biologicznych -

niewystarczająca praca z rodzinami biologicznymi dzieci w 

pieczy zastępczej 

niedostateczne przygotowanie wychowanków pieczy 

zastępczej do samodzielnego życia, szczególnie w sferze 

emocjonalnej

 wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, szczególnie 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, są zagrożeni ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym 



Grozi nam kryzys rodzicielstwa zastępczego

 liczba rodzin zastępczych rośnie zbyt wolno w stosunku do 

potrzeb

 podstawową barierą jest brak odpowiednich kandydatów na 

rodziców zastępczych:  chętnym brakuje kwalifikacji, właściwej 

motywacji lub warunków mieszkaniowych

wiele rodzin zastępczych rozpada się, gdyż nie otrzymało 

wystarczającego przygotowania i wsparcia 

Potrzeba profesjonalizacji rodzinnej opieki zastępczej: 

dobry system selekcji kandydatów, 

odpowiednie przygotowanie i dalsze wsparcie/kształcenie,

 system wspierania rodziny zastępczej w trakcie jej 

funkcjonowania 

jednoznaczne rozwiązania prawne (czas pracy)



Już teraz należy działać, aby zapobiec 

kryzysowi w opiece zastępczej

 proponowane przez ustawodawcę zmiany idą w dobrym kierunku, 

ale ich wdrażanie przebiega zbyt wolno

 w sytuacji braku rodzin zastępczych dostosowanie się do 

wymogów ustawy może mieć charakter pozorny

 w rezultacie setki dzieci zostaną pozbawione szansy na prawdziwe 

dzieciństwo w środowisku rodzinnym

 organizacje pozarządowe skutecznie wspierają rozwój rodzinnych 

form opieki zastępczej  



 intensyfikacja działań związanych z umacnianiem rodziny 

zagrożonej rozpadem

 umieszczanie dzieci w opiece zastępczej tylko w przypadku 

poważnych zagrożeń praw dziecka (uzależnienia, przemoc) –

niezaradność życiowa oraz bieda mogą być „leczone” w domu

 intensyfikacja działań prowadzących do rozwoju  rodzinnych 

form opieki zastępczej

docelowe funkcjonowanie małych placówek dla 14 

podopiecznych

 lepsze przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, 

w tym najważniejszy problem mieszkaniowy

Nasze postulaty



SOS Wioski Dziecięce

- dobre praktyki i skuteczne 

rozwiązania w rodzinnej opiece 

zastępczej

Waldemar Miśko, Prezes Stowarzyszenia SOS 

Wioski Dziecięce



Koncepcja 

SOS Wiosek Dziecięcych

MISJA

Tworzymy rodziny dla potrzebujących dzieci

Pomagamy dzieciom w kształtowaniu swojej przyszłości

Uczestniczymy w rozwoju wspólnot lokalnych

„Nie robimy nic szczególnego, chcemy dać 

dzieciom to, co mają inne dzieci”
Hermann Gmeiner, założyciel SOS Wiosek Dziecięcych

WIZJA

Każde dziecko należy do rodziny, dorasta otoczone miłością, 

szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa



1949 Austriak Hermann Gmeiner  tworzy pierwszą Wioskę Dziecięcą w 

Imst. Prosi ludzi, aby dali mu 1 szylinga, a on wybuduje domy dla 

osieroconych dzieci

1970 trzy mln darczyńców na całym świecie wspomaga  SOS Wioski 

Dziecięce

2002 SOS Kinderdorf International  otrzymuje nagrodę Conrada Hiltona 

za działalnośc humanitarną na świecie 

2010 ponad 490 SOS Wiosek Dziecięcych, 2013 placówek i programów

w 132 krajach

SOS Wioski Dziecięce na świecie

Historia



Nasze programy w Polsce

1 Playbus

2 Wspólnoty 

Mieszkaniowe i 

Dom Młodzieży

4 SOS Wioski 

Dziecięce

6 Programów 

Umacniania 

Rodziny

3 przedszkola

Prawa dziecka

2 Rodzinne 

Domy 

Czasowego 

Pobytu

Karlino

Siedlce

Lublin

Kraśnik

Biłgoraj

Ustroń



Zintegrowane podejście do dziecka i rodziny

Opieka nad 

dziećmi 

pozbawionymi 

opieki rodziców

Umacnianie 

rodzin 

zagrożonych 

dysfunkcją

• Profilaktyczne 

Programy Umacniania 

Rodziny zapobiegają 

odseparowaniu dziecka 

od rodziny pochodzenia

• Rodzinne Domy 

Czasowego Pobytu

• SOS  Wioski Dziecięce

• Programy 

Usamodzielnienia

DZIECI 

WYMAGAJĄCE 

POMOCY

Edukacja

Działania na rzecz

praw dziecka



Strategia globalna: 2009 - 2016

PROGRAMY DLA DZIECI:

 Milion dzieci będzie mieć możliwość dorastania w rodzinie

 100 000 w SOS Wioskach Dziecięcych w 2016 (73 300 w 2009 roku)

 900 000 w Programach Umacniania Rodziny w 2016 roku (250 000 w 

2009 roku)

 Jeden zintegrowany model: 

 SOS Wioski Dziecięce i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu

 Programy Umacniania Rodziny

 Edukacja

 Działania na rzecz praw dziecka

GLOBALNY ROZWÓJ FUNDUSZY:

 Milion nowych przyjaciół wpłacających 1EUR dziennie (obecnie 6 mln)

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH - ROZWÓJ ORGANIZACJI

 Koncentracja na pracownikach bezpośrednio pracujących z dziećmi i na kadrze 

zarządzającej



Nasze plany w Polsce

4 RAZY WIĘCEJ PODOPIECZNYCH DO 2016 ROKU

 w 2009 roku pomogliśmy 730 dzieciom

 356 w SOS Wioskach Dziecięcych

 374 w Programach Umacniania Rodziny

 do końca 2010 roku obejmiemy opieką 1235 dzieci

 426 w SOS Wioskach Dziecięcych

 750 w Programach Umacniania Rodziny i 59 w przedszkolach wiejskich

 do 2016 roku będziemy mieć pod opieką:

 500 dzieci w SOS Wioskach Dziecięcych

 2 500 dzieci w Programach Umacniania Rodziny

NOWE OBSZARY DZIAŁANIA

 profilaktyka

 edukacja

 promowanie praw dziecka



Co nas wyróżnia

międzynarodowe, wieloletnie doświadczenie, 

rozwiązania sprawdzone w ponad 130 krajach na całym 

świecie

 dzieci wymagające pomocy są w centrum naszych 

działań – zintegrowane podejście do dziecka i rodziny

systemowe podejście do usamodzielnienia 

wychowanków

 rodzice zastępczy otrzymują profesjonalne 

przygotowanie oraz wsparcie psychologiczne i 

pedagogiczne na każdym etapie pracy z dziećmi

 dbamy o pracę z rodzinami pochodzenia dzieci, tam 

gdzie to możliwe dzieci wracają do swoich rodzin



Zapewniamy dzieciom poczucie 

bezpieczeństwa, właściwy 

rozwój i przygotowanie do 

samodzielnego życia

Tomasz Saj, Koordynator ds. jakości procesów 

pedagogicznych, SOS Wioski Dziecięce



.

 SOS Wioska Dziecięca składa się z 12-14 domów

 w każdym mieszkają Rodzice SOS i 5-8 dzieci

 podstawowa zasada - nie rozdzielamy rodzeństw

 dzieci uczęszczają do szkoły, rozwijają zainteresowania, bawią 

się – prowadzą normalne życie

 integracja środowiskowa

 współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci

SOS Wioska Dziecięca szansą na 

prawdziwe dzieciństwo



.

Rodzicom SOS oferujemy:

 profesjonalne przygotowanie

 dom na terenie Wioski

 wsparcie zespołu psychologiczno-

pedagogicznego i dodatkową pomoc specjalistów 

zewnętrznych

 system szkoleń i superwizji wspierających 

rozwój kompetencji zawodowych

 wsparcie logistyczne, organizację wyjazdów 

wakacyjnych i zajęć dodatkowych dla dzieci 

 pomoc asystenta rodziny w prowadzeniu domu

Zawód: Rodzic

Misja: Wychowanie

Wychowawcom, pełniącym obowiązki rodziców, 

zapewniamy profesjonalne przygotowanie i wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczne 



.

Indywidualne plany pracy z dzieckiem

 proces opiekuńczo-wychowawczy ma charakter 

planowy, uwzględnia potencjał dziecka, jego talenty i 

zainteresowania oraz deficyty rozwojowe

 tworzymy indywidualny plan pracy z każdym 

dzieckiem

Dziecko i jego indywidualne potrzeby są w 

centrum naszych działań 



.

Programy usamodzielnienia

Samodzielny młody człowiek to osoba, która skończyła naukę, pracuje 

i mieszka we własnym lub wynajętym mieszkaniu oraz posiada  

praktyczne  umiejętności życiowe i społeczne

WIOSKA DZIECIĘCA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
LUB DOM MŁODZIEŻY 

PROGRAM OPIEKI OGRANICZONEJ

PROGRAM MIESZKANIOWY

INDYWIDUALNE WSPARCIE          
PO USAMODZIELNIENIU
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Umacniamy rodziny zagrożone 

rozpadem, aby oszczędzić 

dzieciom traumy rozstania z 

najbliższymi

Anna Bielecka, Menedżer ds. Programów 

Umacniania Rodziny, SOS Wioski Dziecięce



.

PROGRAMY UMACNIANIA RODZINY

"Rodzina, będąc naturalnym środowiskiem do prawidłowego 

rozwoju dziecka powinna otrzymywać konieczną opiekę i 

pomoc tak, aby mogła w pełni sprawować swoją funkcję 

społeczną"

Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych, Preambuła 



 Poprawa funkcjonowania rodziców w aspekcie postaw 

rodzicielskich i ról społecznych

 Zapewnienie dzieciom wymagającym wsparcia i pomocy 

warunków do realizacji potrzeb rozwojowych w środowisku 

lokalnym 

 Tworzenie lokalnego środowiska współpracy różnych podmiotów 

na rzecz rodziny znajdującej się w trudnej życiowo sytuacji.

Zapobieganie odseparowaniu dzieci od ich rodzin – kompleksowe 

wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele Programu Umacniania

Rodziny
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Komu pomagamy

Wspieramy rodziny, w których podstawowe potrzeby i prawa 

dzieci nie są dostatecznie zaspokajane.

Rodziny w projektach doświadczają problemów takich jak:

ubóstwo, bądź niskie dochody w rodzinie

niezaradność życiowa,

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

niewydolność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

problemy zdrowotne

problem alkoholowy 

przemoc w rodzinie

zaburzone więzi w rodzinie

rozpad rodziny



.

Jak wspieramy rodziny

organizujemy pracę z dzieckiem w placówce opiekuńczo-

-wychowawczej

 monitorujemy środowiska zagrożone trudnymi sytuacjami 

życiowymi

diagnozujemy problemy dzieci i rodzin - opracowujemy plany 

pracy z rodziną

 świadczymy usługi opiekuńczo-treningowe dla rodziców 

niezaradnych życiowo

organizujemy grupy wsparcia dla rodzin, które nie radzą 

sobie z funkcjonowaniem rodziny i wychowywaniem dzieci



DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ!


