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WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi zapis procesu, który rozpoczął się w Gdańsku wiele lat temu: zmiany myślenia
o wspieraniu wychowanków pieczy zastępczej. Istotnym elementem tego procesu były badania realizowane
w ramach projektu „Q pracy” przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej, prowadzącą kameralne Domy dla
Dzieci. W 2013 roku Fundacja zleciła największe wówczas w Polsce badanie losów osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pomimo trudności z kontaktem z usamodzielnionymi wychowankami udało się
dotrzeć do 300 osób, które podzieliły się swoim doświadczeniem, wskazując na braki systemu usamodzielnień.
Wyniki badania zostały opublikowane jako pozycja książkowa „Upragniona i nieznośna dorosłość” autorstwa
Anny Strzałkowskiej i Marty Abramowicz i było częścią tego projektu. Projekt ten powstał, ponieważ zauważono,
że wychowankom bardzo trudno jest znaleźć, a następnie utrzymać pracę i, co potwierdziły wspomniane badania, znaczna część wychowanków pieczy zastępczej nie jest wystarczająco dobrze przygotowywana na wyzwania
rynku pracy ani przez placówki, ani przez szkoły. W ramach projektu została wydana publikacja „Q samodzielności. Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci” będąca przewodnikiem dla osób
pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Dzięki zmianom w systemie pieczy zastępczej, pracy wychowawców, projektom wnoszącym nowe perspektywy,
działaniom organizacji pozarządowych i współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, placówki opiekuńczo-wychowawcze przechodzą zmiany, które pozwalają na lepsze przygotowanie młodych ludzi do samodzielno-
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ści. System wsparcia wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku został rozbudowany w stosunku do podstawy
gwarantowanej ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. poprzez systematyczne zwiększanie świadczeń finansowych oraz rozwijaną ofertę mieszkalnictwa społecznego. Wiele organizacji pozarządowych
zaczęło prowadzić programy wsparcia dla młodych ludzi w pieczy zastępczej. W Gdańsku realizowany m.in. jest
przez Fundację Robinson Crusoe program Wehikułów Usamodzielniania, wychowanków wspiera Fundacja Metapomoc, wspomniana już Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”, Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny „Fascynacje” czy Fundacja Obudź Nadzieję.
Mimo wielu pozytywnych zmian jakość systemu formalnego procesu usamodzielniania stanowi nadal istotny
obszar do pracy. Diagnoza taka wybrzmiała m.in. podczas spotkań interesariuszy w ramach tworzenia Gdańskiego
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.
Obecnie w Gdańsku niemal 900 osób przebywa w pieczy zastępczej, z czego w pieczy instytucjonalnej 230,
a w rodzinnej 650. Co roku usamodzielnia się ok. 50 wychowanków.
W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR) podjął działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. W ramach reorganizacji struktury ośrodka ustanowiono
Zespół Usamodzielniania, który zdiagnozował problemy i wyzwania, z jakimi się mierzono w koordynowaniu procesu usamodzielniania. Problemy te dotyczyły przede wszystkim:
• trudności we współpracy z wychowankami nieprzygotowanymi do dorosłości i samodzielności,
• braku wsparcia wychowanków przez opiekuna usamodzielnienia, czyli osobę, która z założenia powinna
realizować to zadanie.
Trudności te dotyczyły zarówno pieczy instytucjonalnej, jak i rodzinnej. Do MOPR trafiali wychowankowie na
rok przed ukończeniem 18 roku życia, a więc niemal dorośli. W tej sytuacji instytucja nie mogła mieć istotnego
wpływu na ich samodzielność. Powstała więc potrzeba wprowadzenia takich zmian, aby skutecznie wesprzeć
młodych ludzi w kształtowaniu dorosłego życia tak, aby radzili sobie samodzielnie i nie byli uzależnieni od pomocy społecznej.
Pierwszym etapem tych działań było zlecenie przez ośrodek „Badania ewaluacyjno-diagnostycznego procesu
usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku”, które zostało zrealizowane przez dr Martę Abramowicz i dr Annę Strzałkowską z Uniwersytetu Gdańskiego. Drugim - zaproszenie wszystkich zaangażowanych
w proces usamodzielniania do zapoznania się z wnioskami z badania oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań,
które realnie zmieniłyby sytuację. W efekcie tego zdecydowano o konieczności dalszej pracy na modelem usamodzielnienia. MOPR w Gdańsku zaproponował więc cykliczną pracę grupową nad modelem uznając, że tylko
otwarta rozmowa o trudnościach jest szansą na wspólne sprostanie wyzwaniom.
Niniejszy dokument przedstawia więc model usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku, który jest standardem pracy z młodzieżą będącą u progu dorosłości. Standard zawiera m.in. schemat postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk, 2018

3

MODEL USAMODZIELNIANIA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ W GDAŃSKU

podzielony na etapy, wykorzystujący zarówno możliwości wychowanka, jak i zasoby systemu. Niezwykle istotnym
elementem standardu był sam proces jego powstawania. Do prac nad modelem zaproszono usamodzielnianych
wychowanków pieczy zastępczej, przedstawicieli rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
organizacji pozarządowych oraz pracowników MOPR. W toku wspólnej pracy wszystkie strony miały możliwość
wypowiedzenia się i pokazania na jakie trudności natrafiają i z czego, ich zdaniem, one wynikają. Potrzeba porozumienia oraz wzajemne przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wpłynęła na lepszą jakość współpracy między
stronami. Taki system prac stwarzał szanse na spojrzenie na zagadnienie usamodzielniania z wielu punktów widzenia i usłyszenia wielu racji. Stało się to możliwe dzięki temu, że wszystkich zaangażowanych połączyły wspólne wartości i wspólne cele – jak najlepsze wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w drodze do samodzielności,
ich szczęście i dobre życie.
Istotnym celem opracowania modelu była także potrzeba animowania współpracy wszystkich podmiotów i środowisk mających wpływ na kształtowanie samodzielnej drogi wychowanków pieczy zastępczej tzn. szkół, klubów
sportowych, świetlic, itp. Chodziło również o ujednolicenie procesu usamodzielniania we wszystkich formach
pieczy.
W modelu doprecyzowano także rolę MOPR na każdym etapie usamodzielniania wychowanków jako wspierająco
– monitorującą dla samego procesu, podkreślając, że o jakość w obszarze pieczy zastępczej, zmagającej się z wieloma systemowymi problemami, można zadbać, dzięki dobrym relacjom pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi
stronami. Schemat działania przyjęty w modelu będzie wdrażany przez MOPR i poddany ewaluacji.
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FUNDAMENTY

Inspiracją dla rozpoczęcia prac nad modelem były wyniki ogólnopolskich badań i diagnozy zrealizowanej w Gdańsku. Poniżej zaprezentowane zostały wybrane wnioski z obydwu badań.

1. Wnioski z badania „Upragniona i nieznośna dorosłość”
Badanie to zostało zrealizowane w 2013 roku przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu
Gdańskiego (dr Martę Abramowicz i dr Annę Strzałkowską) na zlecenie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.
Badaniem objęto 300 wychowanków placówek wychowawczo-opiekuńczych, z czego 15% z nich przebywało
również w rodzinach zastępczych. Ocena rodzin i placówek w przypadku badanych była podobna, choć badanie
to z założenia skupiało się przede wszystkim na warunkach, jakie zapewniały placówki. Większość wniosków
z badania jest jednak uniwersalna. Badanie obejmowało osoby usamodzielniające się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, ale w przytoczonych wnioskach skupiono się przede wszystkim na doświadczeniach osób usamodzielniających się od roku 2000. Wnioski przedstawione tutaj są z konieczności skrótowe, pełna diagnoza znajduje się
w publikacji.
• Sytuacja zawodowa i społeczna usamodzielnianych wychowanków zależy od wielu czynników – na część
z nich mają wpływ opiekunowie. Do najważniejszych z nich należy zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
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i atmosfery wolnej od przemocy, rozwój zainteresowań i mocnych stron wychowanki/wychowanka, pomoc
w wyborze zawodu zgodnego z zainteresowaniami i mocnymi stronami wychowanki/wychowanka oraz odpowiednie przygotowanie do samodzielności.
• Sytuacja zawodowa ankietowanych wychowanków w 2013 r. była trudna – 46% z nich nie pracowało. Spowodowane było to wieloma uwarunkowaniami, m.in. sytuacją ekonomiczną kraju. Jednocześnie na część
z tych czynników mają wpływ opiekunowie. Potrzebne jest więc prowadzenie długoterminowej pracy wychowawczej przygotowującej wychowanków do wymogów obecnego rynku pracy. Szczególnie ważne jest
zwrócenie uwagi na potrzeby dziecka, jego zainteresowania, a także świadomy wybór szkoły, zapoznanie
z rynkiem pracy, zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych przed podjęciem pracy zawodowej.
• Wyniki badania wskazują na ogromną rolę posiadania możliwości rozwoju zainteresowań przez wychowanków. Osoby, które miały tę możliwość były szczęśliwsze, osiągały wyższe wykształcenie, zdecydowanie
lepiej oceniały swoje przygotowanie do usamodzielnienia, częściej wybierały zawód zgodny z zainteresowaniami i co za tym idzie, częściej były zadowolone z wyboru zawodu, lepiej też oceniały swoich wychowawców. Opiekunowie powinni więc rozwijać zainteresowania wychowanków. Ważna jest tu praca zindywidualizowana, odpowiadająca na potrzeby, umiejętności, predyspozycje i zainteresowania młodej osoby,
przy jednoczesnym włączeniu jej w szerszą przestrzeń społeczną – np. udział w otwartych klubach, zajęciach w społeczności.
• Wnioski z badania wskazują, że duża część młodych ludzi nie czuła się przygotowana do codziennego życia,
szczególnie jeśli chodzi o umiejętność gospodarowania pieniędzmi, wiedzy na temat cen w sklepach, itp.
Należy więc uwzględnić w pracy wychowawczej przygotowanie wychowanków do samodzielnego zarządzania finansami, odpowiedzialnego planowania wydatków, itp.
• Wychowankowie pieczy, w szczególności placówek, bardzo często mieli bardzo ograniczone doświadczenia życiowe: często znali tylko rzeczywistość rodziny dysfunkcyjnej i wynieśli stamtąd negatywne wzorce
życiowe, w tym negatywny stosunek do pracy. Dla wielu osób negatywne wzorce stały się jedynym punktem odniesienia. W związku z tym ich wyobrażenie o przyszłym życiu, możliwych oczekiwaniach, również
w stosunku do placówki, było bardzo ograniczone. Takie wyobrażenia i oczekiwania mogą powstać przede
wszystkim na bazie nowych doświadczeń, których wychowankowie muszą nabrać podczas pobytu w pieczy.
• Praca z wychowankiem powinna umożliwić mu przede wszystkim zdobycie doświadczeń życiowych, które pomogą mu kształtować swoje wyobrażenie o świecie – swojej przyszłości, życiu zawodowym, celach,
jakie chce osiągnąć i oczekiwaniach, jakie może mieć w stosunku do życia. Dla modelowania pozytywnych
wzorców osobowych/zawodowych kluczowe znaczenie będą mieć wszystkie osoby dorosłe, z którymi wychowanek/wychowanka zetknie się w pieczy zastępczej.
• Istnieje kilka momentów w życiu wychowanka pieczy zastępczej, które są kluczowe dla jego przygotowania
do samodzielności. Należą do nich m.in.:
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»» moment wyboru zawodu/szkoły
Wybór młodzieży w tym zakresie był często dziełem przypadku, presji wychowawcy, wychowankowie nie mieli planów na przyszłość i nie dostrzegali ich wagi. Duży odsetek badanych wychowanków
wskazywał na potrzebę rozmowy doradczej, która przy wyborze szkoły, a dalej zawodu, pomogłaby
uwzględnić ich zainteresowania i naturalne zdolności oraz dostarczyłaby wiedzy odnośnie realnych
możliwości podjęcia pracy.
Praca wychowawcza powinna przewidywać oddziaływania prowadzące do zmian w świadomości wychowanka tak, aby był w stanie podjąć refleksję nad tym, jak będzie wyglądała jego przyszłość, szczególnie pod kątem zawodowym. Opiekunowie i wychowawcy we wsparciu wychowanka nie powinni się
kierować swoimi obawami i lękami. Warto wesprzeć wychowawców i opiekunów poprzez stworzenie
narzędzi pomagających w diagnozie zainteresowań wychowanka. Warto też zadbać o to, żeby o wiele
wcześniej niż moment wyboru zawodu, wychowanek miał szansę dowiedzieć się, co go interesuje,
a placówka lub rodzina pomogła mu w rozwoju tych zainteresowań. Ważne jest budowanie realnych
wyobrażeń dotyczących przyszłości wychowanka.
»» otrzymanie profesjonalnej pomocy psychologicznej
Bardzo ważne jest, aby wychowanek/wychowanka mieli przestrzeń na myślenie o swojej przyszłości
i przepracowali swoje trudności, przede wszystkim odrzucenie przez rodziców. Zdaniem części ekspertów możliwe jest to tylko za pomocą terapii.
»» moment opuszczenia pieczy
To jeden z najistotniejszych momentów w życiu wychowanków. Jest to bardzo trudny moment, w którym konfrontują się z rzeczywistością, do której w większości wypadków są nieprzygotowani. Na
szybkie opuszczanie pieczy ma wpływ poczucie frustracji związanej z ograniczeniem swobody i brakiem partnerskiego traktowania w placówce/rodzinie. W placówkach młodzież w niewielkim stopniu
przygotowywana jest do podejmowania dojrzałych decyzji i brania odpowiedzialności za swój los.
Praca wychowawcza powinna uwzględniać długofalowe – jak najwcześniejsze – przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia i momentu opuszczenia placówki i zawierać dokładne wskazówki dla opiekunów/wychowawców, w jaki sposób to robić. Szczególnie ważne jest, by podjąć refleksję
dotyczącą możliwości traktowania młodych ludzi po partnersku, oddawania im odpowiedzialności za
swoje życie, wypracowywania razem z nimi demokratycznych zasad współpracy i jednocześnie konsekwentnego egzekwowania tych zasad. Te kwestie wydają się kluczowe dla powodzenia wszystkich
programów usamodzielnienia.
»» usamodzielnienie się poza domem rodzinnym
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Wyniki badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych (wywiadów pogłębionych, w tym wywiadów
z ekspertami) wskazały, że rodzina biologiczna w wielu przypadkach wywierała destrukcyjny wpływ
na życie usamodzielnionego wychowanka, jeśli pozostawał z nią w bliskich relacjach, ponieważ najczęściej nie zaszła w niej żadna zmiana. Badani, którzy po opuszczeniu placówki zamieszkali samodzielnie, częściej w porównaniu z osobami, które wróciły do rodziny mieli stałe zatrudnienie, osiągały
też wyższe wyksztalcenie. Choć ustawowo przewiduje się wsparcie dla rodzin w postaci asystenta
rodziny, należy być jednak przygotowanym na to, że praca z rodziną o tak utrwalonych destrukcyjnych schematach będzie bardzo trudna i będzie wymagała dużo czasu i zaangażowania osób o bardzo
wysokich kwalifikacjach. Należy więc przygotowywać młodzież do usamodzielniania się poza rodziną
biologiczną i zapewnić jej wsparcie terapeutyczne pozwalające przepracować trudne rodzinne relacje.
»» wybór opiekuna usamodzielnienia
Relacje wychowanków nie wskazały, żeby była to dla nich szczególnie ważna osoba, opiekun usamodzielnienia powinien być jednak przewodnikiem dla młodego człowieka w pierwszych latach dorosłego życia. Co piąty badany (22%) zwrócił uwagę na odczuwany przy usamodzielnieniu brak zainteresowania i wsparcia psychicznego ze strony opiekunów w placówce. Często pojawiały się wypowiedzi,
w których respondenci wskazywali potrzebę zainteresowania ze strony placówki losami usamodzielniającego się wychowanka już po jej opuszczeniu. Warto więc przygotowywać młodzież do świadomego wyboru opiekuna usamodzielnienia. Należy też podjąć działania przygotowujące opiekunów usamodzielnienia do pełnienia ich roli.
»» wczesna ciąża
Nierzadko zdarza się, że wychowanki po opuszczeniu placówki bardzo szybko zachodzą w ciążę, przerywają edukację i w krótkim czasie zostają matkami wychowującymi dziecko w pojedynkę, jednocześnie stając się klientkami systemu pomocy społecznej. Należy przygotowywać wychowanków – zarówno kobiety, jak i mężczyzn - do świadomego rodzicielstwa i prowadzić edukację seksualną, która
odnosić się będzie z jednej strony do nowoczesnych metod antykoncepcji, a drugiej do budowania
stabilnych relacji uczuciowych. Ważne jest, aby umożliwić wszystkim dziewczynkom w okresie dorastania kontakt z ginekologiem i przygotować je do pierwszej wizyty.
• Sytuacja na rynku pracy badanych kobiet jest gorsza. Mniej niż połowa z nich pracuje – aż 53% jest nieaktywne zawodowo w porównaniu do 33% mężczyzn. Więcej kobiet niż mężczyzn jest także wśród osób
nie pracujących i nie uczących się (69%). Na tę sytuację częściowo ma wpływ obciążenie opieką nad
dziećmi, częściowo niskie wykształcenie wychowanek, a częściowo stereotypy dotyczące pracy zawodowej kobiet.
Należy więc zwrócić uwagę na trudniejszą sytuację kobiet na rynku pracy i podjąć pracę z nimi w kierunku świadomego podejmowania decyzji życiowych dotyczących niezależności ekonomicznej, pozycji zawodowej i macierzyństwa. Zarówno z kobietami i mężczyznami należy pracować nad przeciwdziałaniem
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stereotypom ról płciowych oraz kształtowaniem partnerskich relacji w związkach. Należy też zwrócić
uwagę na wybór szkoły/zawodu przez kobiety tak, aby wybór ten uwzględniał ich zainteresowania.
• Sytuacja osobista mężczyzn - byłych wychowanków pieczy zastępczej - wydaje się być trudniejsza niż
kobiet – o wiele rzadziej wchodzą w związki. Część badanych mężczyzn sygnalizowała jako problem umiejętność wchodzenia w relacje partnerskie.
Należy wesprzeć mężczyzn w umiejętnościach umożliwiających budowanie relacji z innymi – przede
wszystkim w relacjach osobistych/partnerskich.
• Wyniki wskazują, że lepiej przygotowane do samodzielnego życia są osoby, które w placówce miały możliwość nauczenia się dbania o własne potrzeby: gotowania, prania, robienia zakupów, tworzenia budżetu
w stosunku do osób, które były wyręczane przez placówkę w tych czynnościach. Poczucie braku przygotowania do samodzielnego życia przenosi się na inne problemy – brak wiary w siebie, strach przed przyszłością, obawa przed kontaktami z ludźmi, uzależnienia, wczesne lub niechciane ciąże i inne.
W miarę możliwości powinno się umożliwić jak największą samodzielność wychowanków placówek zwłaszcza w zakresie dbania o własne potrzeby. Ważne też, żeby uczyć wychowanków odpowiedzialności za siebie
oraz uczyć dokonywania wyborów życiowych.
• Pierwsze kroki w dorosłym życiu są także trudne dla wychowanków z uwagi na ich poczucie osamotnienia
po opuszczeniu placówki i przejściu w zupełnie inną rzeczywistość, w której są zdani sami na siebie.
Do programów przygotowujących do usamodzielnienia należy włączyć moduły rozwijające umiejętności
budowania sieci wsparcia społecznego tak, aby wychowankowie po wyjściu z pieczy byli przygotowani do
poradzenia sobie z osamotnieniem i wyzwaniami samodzielnego życia. Takie moduły powinny uświadamiać
wychowankowi sytuację, w jakiej się znajdzie po opuszczeniu pieczy oraz nauczyć go, w jaki sposób może
radzić sobie z samotnością, nudą i poczuciem bezradności oraz gdzie w takich chwilach może szukać wsparcia.
• Zdaniem ekspertów niezwykle ważne jest umożliwienie wychowankom wchodzącym na rynek pracy nabrania pierwszych doświadczeń zawodowych, tak aby mogli sobie uświadomić, jak wygląda miejsce pracy, co
tam się robi i ile czasu zajmuje praca.
Warto zaplanować działania mające na celu umożliwienie wychowankom odbycie staży i praktyk zawodowych – nie jest konieczne, aby był to zawód, który będą później wykonywać, ale ważne jest, żeby odpowiadał ich zainteresowaniom.
• Kadra placówek wymaga wsparcia w przygotowaniu wychowanków do usamodzielnienia oraz wyboru szkoły/zawodu. Warto korzystać z wypracowanych już programów (np. przez Fundację Robinson Crusoe). Należy
uczyć młodzież przede wszystkim poszczególnych kompetencji, a nie zawodów, w których nie będzie pra-
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cy, ani możliwości przekwalifikowania. Wychowawcy/opiekunowie powinni otrzymać wsparcie w rozwoju
swoich kompetencji wychowawczych i doradczych – powinni zostać przygotowani do prowadzenia rozmów
na temat zainteresowań i planów wychowanków, np. na wzór rozmowy coachingowej. Aby przeprowadzenie
takiej rozmowy było możliwe powinni także posiadać umiejętności budowania autorytetu, motywowania
wychowanków, delegowania odpowiedzialności w zależności od ich momentu rozwojowego.
• Wzmocnienie poczucia wartości i poczucia wpływu na rzeczywistość wydają się być kluczowymi czynnikami dla przejawiania przez wychowanka motywacji do zmiany swojego życia, jego rozwoju oraz świadomego
planowania przyszłości. Wyniki badania wskazują, że respondenci w większym stopniu przypisują wpływ
na znalezienie pracy czynnikom zewnętrznym (60%) niż samym sobie (40%). Im bardziej wychowankowie
lokują wpływ za znalezienie pracy w sobie tym lepsza jest ich sytuacja zawodowa. Praca wychowawcza powinna uwzględniać działania w pierwszej kolejności prowadzące do tego celu, a więc pracę na tzw. mocnych
stronach wychowanków.

2. Wnioski z badania procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
Badanie ewaluacyjno–diagnostyczne procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku
zostało zrealizowane na zlecenie MOPR w 2017 roku przez dr Annę Strzałkowską i dr Martę Abramowicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Było to badanie jakościowe oparte na wywiadach z wybranymi pracownikami MOPR,
rodzicami zastępczymi (spokrewnionymi i zawodowymi), wychowawcami i koordynatorami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz samymi wychowankami. Poniżej zaprezentowano wybrane wnioski.

Formalny proces usamodzielniania – czynniki sukcesu
Efekt procesu usamodzielnienia, czyli poprawne funkcjonowanie młodego człowieka w społeczeństwie uzależnione jest od całokształtu jego doświadczeń – począwszy od tych z rodziny biologicznej, poprzez te w pieczy
zastępczej. Formalny proces usamodzielnienia, określony przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, rozpoczyna się na rok przed osiągnięciem pełnoletności. Oznacza to, że w wieku 17 lat młody człowiek, który przychodzi do MOPR wskazując opiekuna usamodzielnienia, jest już właściwie w pełni ukształtowany i oddziaływania MOPR na tym etapie nie mają większego wpływu na jego ogólną postawę wobec życia.
Oznacza to zatem, że aby samodzielność wychowanków była większa w przyszłości, oddziaływania należy zacząć już na etapie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
Badani jako przydatne wskazali następujące rodzaje wsparcia, które powinny być kierowane do osób usamodzielniających się przed formalnym rozpoczęciem procesu usamodzielniania: pomoc w uzyskaniu mieszkania,
terapia psychologiczna, kontakt z doradcą zawodowym, pomoc prawna, warsztaty rozwojowe uczące kompetencji społecznych (interpersonalnych), warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia (przede wszystkim
nauka tworzenia budżetu domowego, oszczędzania), dofinansowanie kursów umiejętności praktycznych (prawo jazdy, angielski itp.), odpłatne praktyki zawodowe.
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Z tych form wsparcia będą w stanie skorzystać jedynie osoby, które chcą – takich zdaniem rozmówców nie
będzie wielu, nawet wśród najlepiej radzącej sobie grupy lub takie, które zostaną do tego specjalnie zachęcone
przez opiekunów pieczy czy też przez posiadających autorytet pracowników MOPR. Oznacza to więc, że skorzystanie z tego typu form wsparcia jest zależne również od tego, czy dziecko wciąż mieszka z opiekunami i czy
opiekunowie będą mieli informację na ten temat i młodego człowieka zmotywują.
Teoretycznie taką funkcję wzmacniającą powinien pełnić opiekun usamodzielnienia, jednak rzadko kiedy pełni.
Po pierwsze wynika to z tego, że młody człowiek często wskazuje na opiekunów usamodzielnienia osoby przypadkowe lub niekompetentne (bo np. nie ma nikogo innego do wskazania), po drugie ma na to wpływ brak znajomości obowiązków płynących z przyjętej roli przez samych opiekunów i brak znajomości wychowanka, brak
wiedzy na temat możliwych form wsparcia i brak umiejętności motywacji lub po prostu brak czasu – z uwagi na
to, że funkcja ta nie jest płatna.
W przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych pojawia się pytanie, czy osoby, które mają często mniejsze
niż rodziny zawodowe umiejętności wychowawcze i zasoby społeczne powinny być kandydatami na opiekunów usamodzielnienia. Jednak należy pamiętać o więzi, która łączy dziecko z opiekunem oraz o tym, że prawdopodobnie nie istnieje inna znacząca osoba w życiu dziecka, która mogłaby tę funkcję objąć.
Aby funkcja opiekuna usamodzielnienia spełniała swoją rolę opiekunowie spoza systemu pieczy zastępczej
powinni zostać przygotowani poprzez szkolenia do czekających ich obowiązków (nauka/rozwój umiejętności
wychowawczych, motywacji, możliwe formy wsparcia, praca z dzieckiem po traumach itp.)

Czynniki sukcesu w procesie usamodzielnienia rozumianym szeroko
Usamodzielnienie formalne jest ostatnim etapem pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na jego efekt wpływ ma
całokształt doświadczeń dziecka w rodzinie biologicznej i w pieczy. Doświadczenia te są kluczowe dla rozwoju
dziecka i tego, jak sobie samodzielnie poradzi w dorosłym życiu.
Pierwszą kluczową sprawą jest doświadczenie znalezienia się w pieczy zastępczej, które w zdecydowanej
większości przypadków wiąże się z odebraniem dziecka z dysfunkcyjnej rodziny biologicznej. Nieliczne wyjątki
stanowią sytuacje, gdy dzieci same zgłosiły się do placówek – w tych przypadkach proces usamodzielnienia
przebiega sprawnie. Dla większości dzieci w wieku umożliwiającym im zapamiętanie momentu znalezienia się
w pieczy zastępczej, moment zabrania z domu jest ogromnie traumatycznym wydarzeniem, którego nie są
w stanie zrozumieć. Są poddane procedurom, które odbierają im sprawczość. Zaczynają obwiniać „zły” system
o to, że uniemożliwia im kontakt z rodziną biologiczną.
Czynnikiem sukcesu będzie więc odpowiednie przygotowanie momentu odebrania dziecka rodzinie biologicznej. Powinna poprzedzić go intensywna praca z dzieckiem i całą rodziną umożliwiającą mniej traumatyczną
zmianę sytuacji życiowej przyszłego wychowanka. Już na tym etapie powinna zostać sporządzona diagnoza
sytuacji dziecka wskazująca na najbardziej optymalne rozwiązania w jego przypadku. Zarówno dziecko, jak
i rodzina powinni zostać poinformowani szczegółowo o dalszym przebiegu zdarzeń, powinno się ustalić zasady
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kontaktu z bliskimi w okresie instytucjonalizacji, dziecko powinno móc odwiedzić wcześniej placówkę i nawiązać kontakt z opiekunami.
Z dotychczasowych badań wynika, że przeceniana jest możliwość powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
Dlatego też aby oszczędzić dziecku kolejnych zmian dotyczących jego miejsca pobytu, nie powinny trafiać do
pogotowia ani rodzinnego ani pogotowia opiekuńczego, a od razu do docelowej formy zastępczej.
Im bardziej traumatyczny początkowy kontakt z systemem pieczy, tym większe czynniki ryzyka, że proces
usamodzielnienia się nie powiedzie. Pobyt w pogotowiu, jeśli już się zdarzy, powinien być jak najkrótszy.
Kolejnym czynnikiem sukcesu jest stabilność pobytu w pieczy zastępczej – każda zmiana rodziny zastępczej
lub placówki jest traumą dla dziecka i poczuciem kolejnego odrzucenia. Zmiany rodzin/placówek wynikają
najczęściej z tego, że opiekunowie nie umieją poradzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka albo z tego,
że dochodzi do nadużyć w stosunku do wychowanka/wychowanki. Na tym etapie opiekunowie szczególnie
powinni otrzymać wsparcie i dziecko powinno zostać obowiązkowo objęte pomocą psychologiczną w postaci
terapii długoterminowej świadczonej przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów.
Wsparcie psychologiczne jest kluczowym czynnikiem sukcesu i powinno być dofinansowane ze środków publicznych, ale opiekunowie powinni móc mieć wpływ na wybór osoby terapeuty. Im wcześniej zostanie rozpoczęta terapia, tym lepiej dla dziecka i dla jego motywacji do pracy nad sobą. Zapewnienie terapii jest też
dodatkowym środkiem kontroli środowiska pieczy zastępczej. Terapeuta jest zwolniony z zachowania tajemnicy, jeśli dowiaduje się o molestowaniu seksualnym lub przemocy wobec dziecka i ma obowiązek zgłosić to
odpowiednim władzom.
Charakter więzi z rodziną jest z przyczyn oczywistych czynnikiem ryzyka w procesie usamodzielnienia. Choć
znane są przykłady skutecznej reintegracji więzi i udanego powrotu dziecka do rodziny, nie zdarza się to często. Wnioski płynące z literatury i badania pokrywają się: wieź z rodziną biologiczną rzadko kiedy staje się
czynnikiem sukcesu, ale jej destrukcyjny wpływ na dziecko jest ogromnym czynnikiem ryzyka, które należy
minimalizować.
W związku z trudną więzią z rodziną biologiczną, jednym z najważniejszych czynników sukcesu wpływających
na poradzenie sobie dziecka w dorosłym życiu jest posiadanie osób, które są w stanie mu udzielić wsparcia
w trudnych chwilach. Są to np. dobrze funkcjonujące osoby z rodziny pochodzenia. Najczęściej jako przykłady
w literaturze wymieniane są babcia, ciocia, siostra lub inne bliskie osoby: mama koleżanki, nauczycielka oraz
osoby z instytucji, które zrobiły dla wychowanka coś więcej, niż wynika z ich obowiązków: dyrektor placówki,
wychowawca, pracownik ośrodka pomocy. Oczywiście także opiekunowie w rodzinach zastępczych – pod warunkiem posiadania z nimi stabilnej więzi. W związku z tym w oddziaływaniach powinno się dążyć do zbudowania przez młodego człowieka takiej sieci wsparcia, żeby wiedział, że ma się do kogo zwrócić.
Obecnie wielu młodych ludzi opuszczając placówki, a tym bardziej rodziny zastępcze, potrafi sprzątać, gotować, prać, robić zakupy. Wielu z nich radzi sobie z nauką. Mają jednak bardzo małe zasoby radzenia sobie
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z emocjami, czują się osamotnieni, noszą w sobie poczucie wstydu za to, z jakiej rodziny pochodzą, przejawiają postawy roszczeniowe związane z deficytami emocjonalnymi w przeszłości i niskim poczuciem wartości.
Udzielenie wsparcia w postaci terapii i różnego rodzaju warsztatów rozwojowych, uczących komunikacji i innych umiejętności społecznych jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu procesu usamodzielnienia.
Kolejnym ważnym czynnikiem sukcesu jest rozwijanie zainteresowań dziecka od najmłodszych lat i kierowanie
się częściej tym kryterium, niż np. tym że szkoła ucząca zawodu jest najbliżej. Warto też kształcić etos pracy,
a następnie wspierać młodych ludzi w ich wyborze drogi zawodowej. Nieprzygotowani do tego opiekunowie
będą mieli z tym trudności, dlatego wydaje się, że konieczne jest instytucjonalne wsparcie tego procesu. Przykładowe działania to dofinansowanie kursów użytecznych umiejętności, pomoc w znalezieniu stażu/odpłatnych praktyk, organizacja projektów rozwijających kompetencje zawodowe, praca z opiekunami.
Zwrócono także uwagę, że umiejętne angażowanie dzieci w wolontariat, przeciwdziałało postawie roszczeniowej. Umiejętne oznacza, że dzieci mogły odnaleźć sens w pomaganiu innym i zobaczyć, że nie są tylko „biorcami”,
ale mogą też dać coś z siebie.
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MODEL USAMODZIELNIANIA WYCHOWANKÓW
PIECZY ZASTĘPCZEJ W GDAŃSKU

W wyniku diagnozy sytuacji w systemie pieczy zastępczej gdański MOPR uznał, że kluczowe jest włączenie do
prac nad rozwiązaniami wszystkich, którzy mają wpływ na proces usamodzielniania. Wystosowano więc zaproszenie do rodzin zastępczych – zarówno zawodowych, jak i spokrewnionych, organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz dorastających wychowanków oraz wszystkich koordynatorów placówek-opiekuńczo wychowawczych. Na zaproszenie odpowiedziało ok. 30 osób, byli wśród nich także pracownicy z Zespołu
Usamodzielniania MOPR oraz koordynatorzy pieczy rodzinnej. Do udziału w spotkaniach zaproszono usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Ich obecność i formułowane uwagi były zdaniem wszystkich
osób uczestniczących kluczowe dla sprawy. Ustalono, że istnieją trudności we współpracy pomiędzy rodzinami
zastępczymi, placówkami i MOPR, przez co zasoby będące w dyspozycji interesariuszy są niedostatecznie wykorzystywane. Głównym celem spotkań było zawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi, którzy mają wpływ na
proces usamodzielniania, ujednolicenie ich wiedzy na temat formalnych wymagań i praktyki tego procesu oraz
wypracowanie rekomendacji, które usprawnią system. Uczestnicy mieli świadomość, że poruszają się w pewnych
ramach, które określa ustawa, a istniejące w systemie pieczy zastępczej środki materialne są ograniczone.
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Warunkiem koniecznym dla powodzenia całego procesu była otwarta i szczera rozmowa. Szczególnie ważnym był
głos wychowanków, którzy wskazywali na niedoskonałości systemu. Wytworzyła się atmosfera, w której możliwe
było zrezygnowanie z postaw obronnych nakazujących uczestnikom chronić dobre imię rodzin, instytucji i placówek. Był to czas, kiedy strony uważanie wysłuchały siebie nawzajem i urealniły swoje oczekiwania względem
siebie. Dzięki temu możliwe było nawiązanie współpracy, która dała efekt synergii, łączyła i maksymalizowała
siły wszystkich we wspólnym celu, jakim jest dobro wychowanka.
Zdecydowano się na pracę metodą partycypacyjną, uwzględniającą wysłuchanie racji wszystkich stron i zrozumienie ich punktów widzenia, a następnie wspólne wypracowanie rekomendacji. Odbyło się sześć spotkań:
od marca do listopada 2018. Spotkania były prowadzone metodą warsztatową przez dr Annę Strzałkowską, badaczkę społeczną, coacha i trenerkę. W części spotkań wziął też udział w charakterze drugiej osoby prowadzącej
dr Marcin Gerwin, również ekspert od metod partycypacji społecznej.
Proces pracy został podzielony na pięć faz:
Faza pierwsza: Do czego dążymy – wizja dojrzałego, przygotowanego do samodzielności wychowanka;
Faza druga: Co należy zrobić, aby tę wizję osiągnąć – określenie pożądanych działań w zależności od wieku wychowanka oraz zidentyfikowanie trudności i potrzeb interesariuszy w tym zakresie;
Faza trzecia: Jak powinien funkcjonować sprawny system formalnego usamodzielnienia – rola opiekuna usamodzielnienia, MOPR, rodzin, placówek i wsparcia zewnętrznego w tym okresie. Zidentyfikowanie istniejących
zasobów (co już mamy) i przyjrzenie się temu, jak można je lepiej wykorzystać (co jeszcze możemy zrobić);
Faza czwarta: Modelowe działania w okresie usamodzielniania się wychowanka – rozwiązania do wdrożenia od
razu i rekomendacje na przyszłość;
Faza piąta: Na bazie wypracowanych rekomendacji przygotowanie przez pracowników Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR standardu postępowania, który stanowi wytyczne, jak wspierać wychowanków w procesie usamodzielnienia.

Wizja wychowanka
Proces zmiany w modelu usamodzielniania rozpoczął się od zbudowania wizji dojrzałego i przygotowanego do
dorosłości wychowanka. Przed uczestnikami postawiono pytanie: jakie kompetencje powinien posiadać dojrzały
wychowanek/dojrzała wychowanka w wieku lat 30, aby samodzielnie odnaleźć się we współczesnym świecie
i móc poradzić sobie z jego wyzwaniami. Wizja to obraz idealny, stan docelowy, do którego uczestnicy chcą dążyć,
który chcą osiągnąć bez względu na antycypowane ograniczenia materialne czy społeczne.
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Zgodnie z wizją uczestników i uczestniczek procesu budowy modelu dojrzały wychowanek/dojrzała wychowanka:
• posiada umiejętności budowania relacji i więzi z innymi ludźmi
• ma adekwatne poczucie własnej wartości
• jest wolny/a emocjonalnie (przepracował/a obciążenia związane z wychowaniem w dysfunkcyjnej rodzinie,
nie czuje się winny/a za postępowanie rodziców i za swoje decyzje związane z autonomizacją od rodziny)
• jest ustabilizowany/a materialnie (potrafi sobie poradzić i zabezpieczyć swój byt, nie jest uzależniony od
pomocy instytucji)
• jest zaradny/a życiowo i samodzielny/a
• w razie potrzeby umie szukać pomocy i wsparcia oraz z niego korzystać
• potrafi właściwie reagować – adekwatnie do sytuacji (stabilny/a emocjonalnie, posiadający/a kompetencje
kulturowe, dojrzałe mechanizmy obronne)
• jest odpowiedzialny/a

Pożądane działania wspierające proces usamodzielniania i bariery w jego realizacji
Uczestnicy prac nad modelem byli zgodni, że proces usamodzielniania powinien być rozumiany szeroko,
a więc zaczynać się od pierwszego dnia pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Opiekun wychowanka od początku powinien przygotowywać je do dorosłości i samodzielności. Standardem w placówkach powinno
być wsparcie emocjonalne, rozwijanie zainteresowań młodego człowieka i wsparcie w wejściu na rynek
pracy oraz uczenie podstawowych życiowych umiejętności takich jak: samodzielne przygotowanie posiłków, umiejętność oszczędzania pieniędzy, trening budżetowy. Podobnie proces ten powinien przebiegać
w rodzinach zastępczych.
Zdaniem uczestników opiekun dziecka powinien posiadać wszystkie cechy i umiejętności idealnie przygotowanego do samodzielności wychowanka, po to aby stać się modelem, od którego wychowanek będzie się
uczył. Kompetencje opiekuna są kluczowe dla nauczenia wychowanka budowania więzi i relacji. Zachodzi
więc potrzeba przygotowania opiekunów dziecka, w tym opiekunów usamodzielnienia, do budowania więzi
i relacji poprzez odpowiednie szkolenia, grupy wsparcia oraz wsparcie indywidualne (np. coaching). Konieczne jest też zapewnienie im stałego wsparcia i superwizji.
Z różnych przyczyn proces usamodzielnienia nie zawsze przebiega w pożądany sposób. Z jednej strony
w systemie pieczy są dzieci, które powinny być pod opieką specjalistycznych placówek z uwagi na swoje
potrzeby rozwojowo-wychowawcze (np. dzieci z niepełnosprawnością lub zdiagnozowanymi zaburzeniami
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psychicznymi) lub też dzieci, które w późnym wieku trafiły do placówki (np. w wieku 16-17 lat) i wykazują
opór względem wszelkich działań instytucjonalnych. Z drugiej sami opiekunowie nie stają na wysokości
zadania. Placówki borykają się z dużą rotacją wychowawców, którzy nie zawsze są dobrze przygotowani
do swojej pracy. Rodziny zastępcze, szczególnie spokrewnione, często nie umieją w wystarczający sposób
zadbać o potrzeby dziecka i wesprzeć go w procesie usamodzielnienia. Stąd też zaproponowane rozwiązania
muszą brać pod uwagę fakt, że nie wszyscy opiekunowie myślą o samodzielności swoich podopiecznych
i świadomie kształtują ich kompetencje w tym zakresie.

Sprawny system formalnego usamodzielniania
Formalnie proces usamodzielniania zaczyna się w 17 roku życia wychowanka, kiedy zobowiązany jest on
do wyboru opiekuna usamodzielnienia, z którym razem przygotowuje Indywidualny Plan Usamodzielnienia (IPU). Zarówno opiekuna usamodzielnienia, jak i IPU musi zatwierdzić Dyrektor MOPR. Każdej osobie
usamodzielnianej po spełnieniu odpowiednich kryteriów przysługują świadczenia pieniężne. Pełnoletni
wychowanek musi podjąć decyzję, czy będzie nadal przebywać w placówce, czy też chce się wyprowadzić
i zamieszkać poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Może zdarzyć się tak, że po ukończeniu 18
roku życia zarówno MOPR, jak i placówka czy rodzina zastępcza straci z nim kontakt. Dlatego usprawnienie
systemu usamodzielnień musi objąć przede wszystkim działania podejmowane do osiągnięcia pełnoletności przez wychowanka.
W procesie prac nad usprawnieniem istniejącego systemu postanowiono skupić się w pierwszej kolejności
na wsparciu wychowanków systemu pieczy zastępczej, którzy nie mają specjalnych potrzeb wychowawczo-rozwojowych. Wsparcie wychowanków o takich potrzebach wymaga bowiem zaangażowania dodatkowych narzędzi i środków oraz wypracowania rozwiązań, które w poczuciu uczestników procesu wykraczają
poza ramy zwykłej, ustawowo przewidzianej ścieżki wsparcia.
Określono, że sprawny system powinien być elastyczny. Z jednej strony powinien więc dawać wystandaryzowane procedury, które każda osoba, niezależnie od swojego przygotowania, musiałaby wdrożyć, z drugiej - powinien też przewidywać możliwość manewru dla doświadczonego opiekuna, który znając potrzeby
dziecka, indywidualnie określiłby sposób realizacji działań.
W toku prac uczestnicy wnioski uczestników zebrano w formie rekomendacji. Poniżej zostały przedstawione rekomendacje wraz z wnioskami.
1. Każde dziecko po trafieniu do pieczy ma wykonywaną specjalistyczną diagnozę psychofizyczną, która staje się
bazą do stworzenia obowiązkowego Planu Pomocy Dziecku (PPD). Diagnoza uwzględnia m.in. wskazania dotyczące
przygotowania dziecka do usamodzielnienia (np. kształcenia, zawodu, odpowiednich kompetencji), ale w przypadku
dzieci młodszych są one zwykle pozostawiane puste, z uwagi na wiek dziecka, w którym diagnosta nie przewiduje
określenia tego typu kompetencji.
Rekomenduje się zwrócenie szczególnej uwagi na element diagnozy, którym jest obszar usamodzielniania.
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2. Kluczowym narzędziem w procesie wychowawczym dziecka przebywającego w pieczy jest wspomniany Plan Pomocy Dziecku, który co pół roku jest omawiany na spotkaniach zespołów ds. okresowej oceny dziecka w pieczy.
Rekomenduje się uzupełnienie planu o obszar dotyczący usamodzielnienia. Celem tego działania jest zmotywowanie opiekunów do wyczulenia na przygotowanie dziecka do dorosłości od najmłodszych lat.
3. W niektórych placówkach PPD jest rozszerzane o różne narzędzia pomagające trafniej ocenić potrzeby i zasoby
dziecka. Takim narzędziem jest np. Tabela mocnych stron i potrzeb dziecka pozwalająca na określenie lub znalezienie jak największej ilości dobrych, mocnych stron wychowanka oraz potrzeb związanych ze sferami, z którymi
sobie gorzej radzi, po to aby jak najlepiej wspierać go w rozwijaniu jego potencjału. Innym przydatnym narzędziem
jest Ekomapa, czyli mapa relacji, na której opiekun wspólnie z dzieckiem zaznacza ważne dla niego osoby z rodziny,
szkoły, sąsiedztwa, placówki itp. oraz określa stopień zażyłości z nimi. Dzięki temu możliwie jest określenie sieci
wsparcia dla dziecka i zaplanowanie rozwoju jego relacji. Zarówno Tabela mocnych stron i potrzeb dziecka, jak i Ekomapa zostały uznane przez uczestników spotkań za narzędzia bardzo przydatne dla sprawnego przebiegu procesu
usamodzielnienia. Dzięki znajomości mocnych stron, a więc potencjału dziecka, łatwiej jest nakreślić jego przyszłą
edukację czy drogę zawodową. Dzięki Ekomapie można natomiast określić osoby, które mogłyby się stać w przyszłości opiekunami usamodzielnienia i już budować z nimi relację, która pozwoli im na stanie się ważnymi osobami
w życiu dziecka. Osoby zidentyfikowane w Ekomapie będą naturalną siecią wsparcia dla wychowanka i dzięki refleksji nad tymi relacjami, wychowanek ma szanse otrzymać wsparcie od wychowawców czy rodzin zastępczych
w utrzymywaniu pozytywnych relacji z osobami znaczącymi. Sporządzanie takiej mapy relacji wychowanka jest
ważne również dlatego, że wielu wychowanków nie wie, kogo mogłoby wskazać jako opiekuna usamodzielnienia.
Opiekunowie (wychowawcy i rodziny zastępcze) powinni zostać przeszkoleni, w jaki sposób wprowadzić do PPD
kwestie związane z usamodzielnieniem oraz używać nowych narzędzi tj. tabeli mocnych stron i potrzeb dziecka oraz
ekomapy.
Rekomenduje się przeprowadzenie szkoleń z zakresu sporządzania tabeli mocnych stron i potrzeb oraz
ekomapy dziecka. Rekomenduje się stosowanie narzędzia Ekomapy i tabeli mocnych stron i potrzeb oraz
przeszkolenie w ich stosowaniu.
4. W przypadku, w którym wychowanek nie znalazł kandydata na opiekuna usamodzielnienia, uczestnicy zaproponowali, aby stworzyć i przeszkolić grupę wolontariuszy-mentorów, którzy mogliby zostać opiekunami usamodzielnienia. Wskazano na zasadność utworzenia bazy kandydatów na opiekuna usamodzielnienia.
Rekomenduje się utworzenie bazy kandydatów na opiekunów usamodzielnienia.
5. W procesie usamodzielnienia ważne jest, aby młody człowiek wybrał właściwą dla siebie drogę edukacji i wyboru zawodu. Aby rozpoznać swoje umiejętności, nierzadko potrzebuje wsparcia z zewnątrz np. konsultacji doradcy zawodowego.
Rekomenduje się włączenie konsultacji z doradcą zawodowym.
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6. Kolejną ważną kwestią jest stałe wspieranie wychowanków. Konieczne wydaje się rozwijanie pakietu wsparcia dla wychowanków (warsztaty, szkolenia, coaching, terapia) ze szczególnym naciskiem na naukę umiejętności
budowania relacji i więzi, uzyskanie wolności emocjonalnej (zrozumienie i pogodzenie się z przeszłością oraz
brak obciążenia negatywnymi emocjami) oraz rozwijanie poczucia własnej wartości, samodzielności i stabilizacji
materialnej. Tego typu wsparcie mogłoby być oferowane przez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, które
powinny mieć zapewniona możliwość finansowania tego typu projektów ze środków miejskich.
Tego typu działania wspierające usamodzielniających się wychowanków są już w Gdańsku prowadzone. Są to
m.in. spotkania w ramach grupy Wehikułu Usamodzielnienia prowadzonego przez Fundację Robinson Crusoe,
wsparcie mentora w programie rozwojowym Patron prowadzonym przez Fundację Metapomoc, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy poprzez szkolenia i staże realizowane przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. Te
i inne projekty są bardzo ważne dla wychowanków, ponieważ umożliwiają dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb młodych i rozwijania ich zainteresowań („projekty szyte na miarę”).
Rekomenduje się rozwój oferty organizacji pozarządowych mającej na celu wsparcie wychowanków poprzez
warsztaty, szkolenia, coaching, mentoring, terapię. Należy m.in. sukcesywnie rozwijać dofinansowanie dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów grantowych ze środków miejskich.
7. Istotnym celem modelu jest potrzeba animowania współpracy wszystkich podmiotów i środowisk mających
wpływ na kształtowanie samodzielnej drogi wychowanków pieczy zastępczej tzn. szkół, klubów sportowych,
świetlic, itp.
Rekomenduje się udział przedstawicieli instytucji oświatowych w spotkaniach zespołów ds. okresowej oceny
sytuacji dziecka a także w innych spotkaniach w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.
8. Kluczowym ogniwem w procesie usamodzielniania jest opiekun usamodzielnienia. Z założenia powinna to być
osoba, która pomoże młodemu człowiekowi w przygotowaniu do samodzielnego życia i sama będzie dla niego
przykładem odpowiedzialnego dorosłego. Formalnie wspólnie z wychowankiem tworzy on Indywidualny Program
Usamodzielnienia. W praktyce często zdarza się, że młody człowiek nie ma kogo poprosić o to, by został jego opiekunem usamodzielnienia. Wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej trudno podjąć się dodatkowych,
nieodpłatnych obowiązków, choć część z nich z poczucia odpowiedzialności za wychowanka podejmuje się tej
roli, a z kolei w rodzinie pochodzenia nie ma osób, które mogłyby być przykładem dobrego samodzielnego życia.
Zdarza się więc, że opiekunami usamodzielnienia zostają osoby przypadkowe lub same mające duże problemy
w życiu, a ich wybór jest dużym źródłem stresu dla wychowanka. Ponadto większość opiekunów usamodzielnienia nie jest świadoma swoich obowiązków, a czasem też nie jest zainteresowana ich wypełnianiem. Wszystkie
te problemy sprawiają, że wielu uczestników procesu uważało, że dotychczas rola opiekuna usamodzielnienia to
narzucona ustawowo fikcja. Podjęto próbę określenia działań, które pomogłyby opiekunom w pełnieniu tej funkcji. Najpierw określono wizję pożądanego opiekuna usamodzielnienia. Idealny opiekun usamodzielnienia potrafi:
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1. dawać przykład dojrzałego zachowania;
2. akceptować dziecko takim, jakim jest;
3. zauważać mocne strony dziecka i wzmacniać je poprzez docenienie (opiekunowie dostrzegają pozytywne
cechy wychowanków i na nich się skupiają dzięki czemu je wzmacniają, praca na zasobach)
4. stwarzać warunki i wspierać wychowanka w samodzielnym realizowaniu swoich potrzeb i zainteresowań,
stwarzać możliwości podejmowania samodzielnych decyzji przez wychowanków oraz akceptować wybory
i decyzje wychowanka
5. posiadać umiejętności komunikacyjne (w oparciu o empatię, porozumienie bez przemocy);
6. zachęcać wychowanka do zdobywania doświadczenia;
7. budować sprawczość, podmiotowość, wewnętrzne poczucie kontroli u wychowanków.
Rekomenduje się, aby kandydat na opiekuna usamodzielnienia charakteryzował się kilkoma z wyżej wymienionych cech.
9. W dalszej pracy nad modelem zastanawiano się nad dwoma aspektami – gdzie znaleźć odpowiednich
kandydatów na opiekunów usamodzielnienia i jak ich wesprzeć. Znalezienie takich osób to proces, który
powinien zostać odpowiednio przygotowany przede wszystkim przez placówki i rodziny zastępcze. Służyć
temu powinna analiza otoczenia dziecka np. w formie Ekomapy. Jeśli chodzi o wsparcie opiekunów usamodzielnienia, jako dobry pomysł uznano organizację systematycznych spotkań i szkoleń – pierwszego,
informacyjnego dla kandydatów na opiekunów, podczas którego osoby zainteresowane dowiedzą się, jaka
jest ich rola, jakie obowiązki itp. oraz drugiego - dla osób, które podjęły się tej funkcji i współpracują z wychowankiem, a w procesie tej pracy mogą doświadczać różnych trudności, w których potrzebują wsparcia.
Te szkolenia będą miały też na celu integrację opiekunów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy nimi. Podczas pracy zaproponowano również, by opiekunowie usamodzielnienia podpisywali rodzaj zobowiązania,
określającego na czym polega ich rola, po to, aby nadać większą rangę ich funkcji i żeby w ten sposób stali
się bardziej świadomi odpowiedzialności za proces wsparcia wychowanka. IPU zaś stałoby się również
formą trójstronnej umowy pomiędzy wychowankiem, opiekunem a MOPR, co ułatwiłoby jego monitoring
i ewaluację.
Rekomenduje się organizację dwóch szkoleń: Pierwsze dla kandydatów na opiekuna usamodzielnienia. Drugie zaś
dla opiekunów usamodzielnienia przed pełnoletnością ich wychowanka. Ponadto, rekomenduje się zapewnienie
wsparcia w wypełnianiu zadań opiekunów usamodzielnienia oraz opracowanie dokumentu, który będzie zawierał
obowiązki opiekuna wobec wychowanka.
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10. Wychowankowie biorący udział w spotkaniach, przedstawiali swoje doświadczenia, wskazując między innymi
na swój lęk przed procesem usamodzielniania, którego do końca nie rozumieli. Sami przedstawiciele placówek
i rodzin zastępczych przyznawali, że nie zawsze nadążają za zmianami formalnych ram procesu usamodzielnienia
wyznaczanych ustawą. Konieczna więc wydaje się być organizacja spotkań informacyjnych dla wychowanków,
podczas których będą mieli okazję poznać MOPR jako instytucję oraz dowiedzieć się, jak cały proces będzie dalej
przebiegał. Takie spotkania podejmowałyby m.in temat przysługujących im praw i obowiązków, roli opiekuna usamodzielnienia, a także aktualizację wiedzy na ten temat.
Rekomenduje się organizację trzech spotkań informacyjnych dla wychowanków u progu dorosłości w wieku 16,
17 i 18 roku życia.
11. Odpowiedzią na potrzebę lepszego przygotowania się do procesu usamodzielnienia byłoby też stworzenie
Informatora o usamodzielnieniu dla wychowanków, wychowawców oraz rodzin zastępczych zawierającego aktualne, niezbędne informacje dotyczące procesu usamodzielniania wychowanków oraz przysługujących świadczeń
finansowych i pozafinansowych.
Rekomenduje się opracowanie informatora.
12. Ważną kwestią pozostaje też wsparcie wychowawców i rodzin zastępczych oraz opiekunów usamodzielnienia
do budowania więzi i relacji z wychowankiem.
Rekomenduje się wsparcie pracy wychowawców i rodzin zastępczych poprzez zapewnienie im możliwości udziału w odpowiednich szkoleniach, grupach wsparcia oraz formach wsparcia indywidualnego (np. coachingu) oraz
udziału w superwizji.
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Standard postępowania: modelowe działania w okresie usamodzielniania się wychowanka
Na bazie wypracowanych podczas spotkań rekomendacji pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR, którzy
brali udział w pracach nad modelem, przygotowali standard postępowania stanowiący wytyczne, jak wspierać
wychowanka w procesie usamodzielnienia. Został on poniżej przedstawiony w formie schematu działań.
Okres życia dziecka

12 – 14 rok życia wychowanka
(proces ten powinien
się odbyć przed wyborem szkoły ponadpodstawowej)

Opis działania
Aktualizacja diagnozy psychofizycznej szczególnie w obszarze wskazań dotyczących przygotowania
dziecka do usamodzielniania.
Na podstawie analizy aktualnej diagnozy psychofizycznej dziecka, przy
wykorzystaniu ekomapy i tabeli mocnych stron i potrzeb następuje modyfikacja Planu Pomocy Dziecku.
Następnie, wyznaczenie kierunków pracy
w kontekście przygotowania do usamodzielniania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Badanie preorientacji zawodowej wychowanków.
Sukcesywna aktualizacja ekomapy, jako
naturalnej „wylęgarni” potencjalnych kandydatów na opiekunów usamodzielnienia.

15 – 16 rok życia

Zapewnienie wychowankom możliwości stałego dostępu do udziału
w różnych formach wsparcia grupowego dostosowanego do ich potrzeb.
Realizacja projektów „szytych na miarę”
dedykowanych wychowankom odpowiadająca na indywidualne potrzeby i możliwości.
Organizacja pierwszego z trzech spotkań
informacyjnych dla wychowanków przygotowujących do procesu usamodzielnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk, 2018

Zaangażowani

Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej

Doradca zawodowy
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Pedagog
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej
NGO/Pedagog
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej
MOPR, wychowanek,
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej
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Okres życia dziecka

Opis działania
Sukcesywna aktualizacja ekomapy, jako
naturalnej „wylęgarni” potencjalnych kandydatów na opiekunów usamodzielnienia.

17 rok życia

Wykorzystanie bazy kandydatów
na opiekunów usamodzielnienia,
w przypadku ich braku w najbliższym otoczeniu wychowanka.
Organizacja pierwszego spotkania informacyjnego w MOPR dla kandydata na opiekuna usamodzielnienia.
Wybór opiekuna usamodzielnienia.
Organizacja szkolenia dla opiekuna
usamodzielnienia w MOPR przygotowującego do pełnienia roli opiekuna.
Organizacja drugiego z trzech spotkań informacyjnych dla wychowanków w MOPR przygotowującego do procesu usamodzielnienia.
Zapewnienie wychowankom możliwości
stałego dostępu do różnych form wsparcia
grupowego dostosowanego do ich potrzeb.
Realizacja projektów „szytych na miarę”
dedykowanych wychowankom odpowiadająca na indywidualne potrzeby i możliwości.
Sporządzenie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU).
Organizacja ostatniego z trzech spotkań
informacyjnych dla wychowanków.
Deklaracja wychowanka odnośnie pozostania lub opuszczenia pieczy zastępczej.

18 rok życia i powyżej

Rozpoczęcie realizacji IPU.
Monitorowanie i ewaluacja IPU.
Zapewnienie wsparcia grupowego
dla opiekunów usamodzielnienia
Realizacja projektów „szytych na miarę” dedykowanych wychowankom odpowiadająca na indywidualne potrzeby
i możliwości, w tym w zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Zaangażowani
Pedagog
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej
MOPR/Opiekun usamodzielnienia

Wychowanek
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej
NGO/Pedagog
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej
Wychowanek/Opiekun usamodzielnienia
Wychowanek
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej
Wychowanek/ opiekun usamodzielnienia/ MOPR
MOPR/opiekun usamodzielnienia
NGO/Pedagog
Wychowawca/Opiekun zastępczy
Wspierająco – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik Wydziału Pieczy Zastępczej

W opracowaniu wykorzystano ilustracje: pikisuperstar / Freepik
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