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Skutki migracji w wymiarze rodzinnym
Rodzina migracyjna – to taka, w której jedno z rodziców lub oboje przebywają za
granicą w celach zarobkowych bez zamiaru pozostania tam na stałe

Nie jest to jednolita kategoria

Doświadczenia dzieci związane z migracją mogą się różnić (w opinii większości
dzieci z rodzin migracyjnych korzyści płynące z wyjazdu rodzica – rodziców
przeważają nad wynikającymi z nich stratami)

W rodzinach czasowo rozłączonych może wzrastać ryzyko pojawienia się
niekorzystnych zjawisk:
•
•
•

•


osłabienie więzi rodzinnych
poczucie niestabilności i chwiejności życia rodzinnego
Zmniejszenie dozoru nad członkami rodziny (w tym nad dziećmi)
W sferze emocjonalnej (poczucie osamotnienia i tęsknoty) (Danielewicz 2006)*

Nie można w sposób automatyczny łączyć doświadczenia migracyjnego w rodzinie
z negatywnymi konsekwencjami dla jej członków.

*za: Tomaszewska Hanna „Diagnoza rodzinnej i szkolnej sytuacji dziecka w rodzinie migracyjne” w Zeszyty metodyczne nr 8 „Szkoła wobec mobilności
zawodowej rodziców i opiekunów”.

Konsekwencje migracji w rodzinie*
Pozytywne

Negatywne



Polepszenie sytuacji materialnej rodziny



Nieobecność rodzica/rodziców w codzienności dzieci



Podwyższenie standardu życia rodziny



Brak optymalnej opieki podczas nieobecności rodziców



Finansowe zabezpieczenie startu życiowego dzieci





Rozszerzenie szans edukacyjnych














W zrost samodzielności partnera/rodzica w
środowisku rodzinnym i pozarodzinnym
W zrost udziału dzieci w prowadzeniu gospodarstwa
domowego
Możliwość uświadomienia sobie własnych uczuć do
partnera

Postrzeganie rodziny jako wspólnoty
Odzyskanie poczucia bezpieczeństwa w przypadku
wyjazdu partnera, zakłócającego życie rodzinne



Zaburzenia rytmu życia rodziny w przypadku migracji
wahadłowej
Bycie migrantem „na huśtawce” bez osadzenia zarówno w
rodzinie jak i w miejscu swojego pobytu poza krajem



Rozluźnienie więzi z nieobecnym rodzicem



Deprywacja potrzeb emocjonalnych i seksualnych w związku



Przeciążenie obowiązkami jednego z rodziców





Kontakt osoby migrującej z elementami kultury kraju
czasowego pobytu (tradycja, kultura, język, styl życia)



Przekazanie nowych doświadczeń członkom rodziny w
kraju



Utrudnione możliwości radzenia sobie w sytuacji wystąpienia
problemów z dziećmi
Sytuacje stresowe podczas powrotów migranta do domu
Dezintegracja więzi małżeńskich i rodzinnych podczas
dłuższego wyjazdu
Nieformalny/ formalny rozpad rodziny

*Opracowanie Ewa Kozdrowicz na podstawie W. Danilewicz (2006), T. Kukołowicz (1999), K. Gromadzka (2008), w:
Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej” - Zeszyty metodyczne nr 8 „Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”.

Konsekwencje wyjazdów rodziców i opiekunów z
perspektywy dziecka – wyniki badań*
Badania przeprowadzone w dniach 21.05 – 06.06.2008. W próbie
znalazły się 42 gminy z 15 województw. W tych lokalizacjach
przebadano 110 szkół, a w nich 2597 respondentów (łącznie 835
uczniów SP, 1171 – gimnazjów, 467 LO i 123 techników)
ANALIZĘ WPYWU MIGRACJI NA FUNKCJONOWANIE UCZNIA W SZKOLE PODZIELONO NA
TRZY PODSTAWOWE OBSZARY:






Kariera edukacyjna (częstotliwość spóźnień, nieodrabianie prac
domowych, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia)
Łamanie dyscypliny i zachowania dewiacyjne (łamanie, dyscypliny
szkolnej, udział w bójkach, otrzymanie nagany, udział w kradzieży i
ukaranie wyrokiem)
Zachowania ryzykowne (udział w spotkaniach towarzyskich, używanie
nikotyny, alkoholu i narkotyków)

*Walczak Bartłomiej „Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”

Konsekwencje wyjazdów rodziców i opiekunów z
perspektywy dziecka – wyniki badań*




Mit: dzieci migrantów są niedopilnowane mają skłonności do
obniżania poziomu nauki, zachowań ryzykownych i dewiacyjnych
Fakt: u dzieci migrantów pojawia się podwyższone ryzyko pewnych
zachowań:




Do nieusprawiedliwionych nieobecności w przedziale wiekowym 14-18
lat w przypadku migracji obydwojga rodziców – może to być sygnał
zagrożenia poważniejszymi zaburzeniami w karierze edukacyjnej,
Do uczestniczenia w bójkach wśród uczniów w niższych przedziałach
wiekowych

WNIOSKI:

Migracja rodzica lub rodziców nie jest wystarczającym
wyjaśnieniem pojawienia się trudności ucznia w
funkcjonowaniu społecznym w szkole i poza nią.
*Walczak Bartłomiej „Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”

Konsekwencje migracji w ocenie pedagogów szkolnych
– wyniki badań*












Obniżenie motywacji do nauki, gorsze oceny, brak prac
domowych; (32,4%)
Obniżenie frekwencji, nieusprawiedliwione nieobecności
na zajęciach, wagary; (19,2%)
Obniżenie dyscypliny, brak kontroli, złe zachowanie,
agresywność; (15,9%)
Zaburzenia emocjonalne, drażliwość, zaburzone relacje
z rówieśnikami, nadpobudliwość, problemy z
koncentracją; (15,9%)
Tęsknota, potrzeba bliskości, osamotnienie, smutek,
lękliwość (10,4%)
Inne (6,2%)

* Kozdrowicz Ewa „Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej” - Zeszyty metodyczne nr 8 „Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i
opiekunów”.

Czynniki mogące wpływać na konsekwencje
migracji zarobkowych rodziców dla dziecka *
1.Charakter doświadczenia migracyjnego











kto z rodziny dziecka wyjechał np. matka, ojciec, ojczym, macocha,
oboje rodzice na raz, oboje rodzice na zmianę, inne sytuacje;
długość wyjazdu(ów);
powtarzalność i częstotliwość wyjazdu(ów): wyjazd
jednokrotny/wielokrotny; proporcje między czasem spędzanym w kraju
a zagranicą; jak często następują wyjazdy;
przyczyna wyjazdu np. trudna sytuacja finansowa, bezrobocie, choroba,
konieczność spłaty kredytu, brak satysfakcji z dotychczasowej pracy,
inne przyczyny;
sytuacja materialna, zawodowa, mieszkaniowa i środowiskowa rodzica
(rodziców) przebywającego za granicą np. czy ma stałą pracę i
mieszkanie; czy przebywa zagranicą legalnie; czy ma zagranicą sieć
kontaktów, znajomych itp.;
chęć powrotu do kraju, chęć osiedlenia się zagranicą;

*Opracowanie Hanny Tomaszewskiej na podstawie: Brett, Seabury, 1998; Danilewicz 2006; Hess, Howard 1981, w: „Diagnoza rodzinnej i szkolnej sytuacji
dziecka w rodzinie migracyjne” - Zeszyty metodyczne nr 8 „Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”.

Czynniki mogące wpływać na konsekwencje
migracji zarobkowych rodziców dla dziecka–cd
2. Kontakt z dzieckiem i rodziną pozostającą w kraju







częstotliwość i forma kontaktów z dzieckiem, opiekunem dziecka, innymi
członkami rodziny; kontakty telefoniczne, przez internet, inne formy;
stopień zainteresowania sprawami dziecka i rodziny np.
podtrzymywanie kontaktu ze szkołą, pamiętanie o urodzinach,
imieninach dziecka, angażowanie się w codzienne sprawy rodziny,
przyjazd na święta i uroczystości rodzinne itp.;
częstotliwość bezpośrednich kontaktów z dzieckiem: przyjazdy do kraju;
odległość miejsca pobytu rodzica od miejsca pobytu dziecka; koszt i
czas dojazdu;
odwiedziny dziecka w miejscu pobytu rodzica (rodziców): czy dziecko
ma możliwość odwiedzenia rodzica za granicą, jak często, na jak długo
itp.;

Czynniki mogące wpływać na konsekwencje
migracji zarobkowych rodziców dla dziecka –cd
3. Zakres i jakość opieki sprawowanej nad dzieckiem pod
nieobecność rodzica (rodziców)








kto sprawuje opiekę nad dzieckiem podczas nieobecności
jednego lub obojga rodziców: drugi rodzic, dziadkowie,
rodzeństwo, inni członkowie rodziny, znajomi rodziny, sąsiedzi,
inne osoby lub instytucje;
rodzaj sprawowanej opieki: stała/dorywcza, czy dziecko mieszka
wraz z osobą opiekującą się nim, czy opieka jest pełniona przez
jedną czy przez kilka osób;
pomoc dziecku w zaspokajaniu jego potrzeb i wypełnianiu
obowiązków; nadzór nad codziennym życiem dziecka
wystarczający/niewystarczający;
jakość relacji między dzieckiem a opiekunem;

Czynniki mogące wpływać na konsekwencje
migracji zarobkowych rodziców dla dziecka –cd
4. Zasoby osobiste i środowiskowe dziecka









wiek dziecka i etap jego rozwoju a moment emigracji;
charakter więzi między dzieckiem a wyjeżdżającym rodzicem (rodzicami);
słabe i mocne strony dziecka np. choroby, niepełnosprawność, podatność na
stres, specjalne potrzeby edukacyjne, stopień samodzielności i zaradność
dziecka, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
jakość dotychczasowych relacji dziecka w środowisku rówieśniczym, szkolnym,
sąsiedzkim;
reakcja dziecka na rozłąkę z rodzicem (rodzicami);
dostępne wsparcie: czy dziecko ma do kogo zwrócić się o pomoc, czy dziecko
ma osobę, której może zwierzyć się ze swoich problemów itp.;
całościowa ocena wyjazdu rodzica (rodziców) przez dziecko:
pozytywna/negatywna; akceptacja czy sprzeciw dziecka wobec wyjazdu;

Czynniki mogące wpływać na konsekwencje
migracji zarobkowych rodziców dla dziecka –cd
5. Sytuacja rodziny przed emigracją
struktura rodziny;
 sytuacja materialna, zawodowa, mieszkaniowa rodziny
przed emigracją;
 charakter relacji w rodzinie przed emigracją p. konflikty
rodzinne, kryzysy małżeńskie;
 funkcjonowanie rodziny w środowisku społecznym: kontakty
w najbliższym otoczeniu społecznym relacje z dalszą i
bliższą rodziną oraz ze znajomymi; uczestnictwo rodziny w
życiu społecznym;
 korzystanie z pomocy instytucji np. pomocy społecznej,
kościoła;


Czynniki mogące wpływać na konsekwencje
migracji zarobkowych rodziców dla dziecka–cd*
6. Wpływ emigracji na życie codzienne dziecka i rodziny






stopień zmiany życia codziennego dziecka i rodziny np. zmiana
miejsca zamieszkania, szkoły, trybu dotychczasowego życia;
ocena wyjazdu rodzica w perspektywie korzyści i strat np.
poprawa lub pogorszenie sytuacji materialnej, zawodowej,
mieszkaniowej rodziny;
stopień zależności rodziny od wyjeżdżającego rodzica np. czy
pieniądze uzyskiwane z pracy za granicą to jedyne źródło
utrzymania rodziny.*

*Opracowanie

Hanny Tomaszewskiej na podstawie: Brett, Seabury, 1998; Danilewicz 2006; Hess, Howard 1981, w: „Diagnoza rodzinnej i
szkolnej sytuacji dziecka w rodzinie migracyjne” - Zeszyty metodyczne nr 8 „Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i
opiekunów”.

Różne oblicza dzieciństwa rozłączonego –
korzystne*


Zabezpieczone








Znaczna poprawa sytuacji materialnej rodziny
Kondycja finansowa rodziny daje poczucie bezpieczeństwa
Pieniądze przeznaczone na potrzeby dnia codziennego ale i na
realizację większych planów (edukacja dzieci, samochód,
mieszkanie itp.)
Sytuacja materialna rodziny uzależniona od czasu pobytu
rodzica za granicą, jego możliwości zarobkowania i czynników
różnicujących w kraju

Rozwijające



Możliwość rozwoju poprzez poznanie kultury innego kraju
Przenoszenie niektórych elementów do codziennego życia
rodzinnego

*Opracowanie Ewa Kozdrowicz na podstawie W. Danilewicz (2005,2006), T. Kukołowicz (1999),w: Psychopedagogiczne skutki rozłąki
migracyjnej” - Zeszyty metodyczne nr 8 „Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”.

Różne oblicza dzieciństwa rozłączonego –
ambiwalentne*


W tęsknocie
 Przyzwyczajenie

do nieobecności rodzica wymaga
umiejętności adaptacyjnych
 Tęsknota największa zaraz po wyjeździe, nasilająca
się także w okresie świąt, uroczystości rodzinnych,
konfliktów z rodzicem obecnym w codzienności
 Tęsknota występująca szczególnie u dzieci małych i
tych w wieku szkolnym, dla których rodzice są osobami
znaczącymi
*Opracowanie Ewa Kozdrowicz na podstawie W. Danilewicz (2005,2006), T. Kukołowicz (1999),w: Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej” Zeszyty metodyczne nr 8 „Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”.

Różne oblicza dzieciństwa rozłączonego –
ambiwalentne*


Spokojne
 Brak

w codzienności rodzica zakłócającego
funkcjonowanie rodziny (awantury, zachowania
agresywne, nadużywanie alkoholu itp.)
 Znaczna poprawa atmosfery życia rodzinnego
 Poprawa relacji między rodzicem migrującym a innymi
członkami rodziny

Różne oblicza dzieciństwa rozłączonego –
ambiwalentne*


Odpowiedzialne
 Wyjazd

rodzica zwiększa zaangażowanie dziecka w
organizację życia domowego, co sprzyja kształtowaniu
zaradności, samodzielności, szacunku dla pracy i
odpowiedzialności
 Zwiększona odpowiedzialność i przeciążenie dzieci
zastępujących rodziców w pełnieniu obowiązków ze
względu na ich wyjazd lub nie radzenie sobie z
rzeczywistością - bezradność, niewydolność
wychowawcza, nadużywanie alkoholu

Różne oblicza dzieciństwa rozłączonego –
ambiwalentne*


Niestabilne
 Powtarzające

się wyjazdy i powroty rodzica
przyczyniają się do braku stabilizacji w rodzinie
 Poczucie to nasila się przy zróżnicowanym czasie
pobytu rodzica migrującego w domu i naprzemiennych
wyjazdach rodziców
 Niezadowolenie ze zbyt długiego pobytu rodzica w
domu, pretensje o jego brak zaangażowania się w
sprawy domu

Różne oblicza dzieciństwa rozłączonego –
ambiwalentne*


Nastawione na wyjazd
 Dostrzeganie

samych zalet pobytu rodzica za granic
 Uznawanie korzyści materialnych, jako w zupełności
kompensujących nieobecność rodzica
 Planowanie własnej przyszłości za granic bez
możliwości budowania jej w kraju

Różne oblicza dzieciństwa rozłączonego –
niekorzystne*


Osamotnione
Dotyczy głównie sytuacji równoczesnej pracy obojga
rodziców za granicą także ich wyjazdów naprzemiennych
 Zamieszkiwanie dzieci z dziadkami nie zawsze jest
korzystne z wychowawczego punktu widzenia (brak
dopilnowania, uleganie zachciankom, podeszły wiek i
problemy zdrowotne utrudniające opiekę nad dziećmi)
 Możliwość złego wykorzystania „wolności od rodziców” w
sytuacji opieki innych dorosłych (rodzeństwo, opiekunki) –
zaniedbanie nauki, spotkania towarzyskie, nie liczenie się z
wydatkami


*Opracowanie Ewa Kozdrowicz na podstawie W. Danilewicz (2005,2006), T. Kukołowicz (1999),w: Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej” Zeszyty metodyczne nr 8 „Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”

.

Różne oblicza dzieciństwa rozłączonego –
niekorzystne*


Osierocone
 Wyjazd

za granicę doprowadza do formalnego bądź
nieformalnego rozpadu małżeństwa/związku
 Szczególnie narażone są rodziny długotrwale
rozłączone lub takie, które jeszcze przed wyjazdem
były „puste emocjonalnie”
 Utrzymywanie małżeństwa ze względu na dzieci, brak
chęci do uporządkowania sytuacji prawnej,
przyzwyczajenie do sytuacji, nadzieję na odbudowanie
związku

Różne oblicza dzieciństwa rozłączonego –
niekorzystne*


Zaniedbane







Trudności w przejęciu i pełnieniu obowiązków rodzica
nieobecnego przez rodzica pozostającego (przeciążenie pracą
zawodową , odpowiedzialność za funkcjonowanie rodziny)
Ograniczenie czasu (lub brak) na bezpośredni kontakt z dziećmi
(pomoc w nauce, wypoczynek, wsparcie w trudnych sytuacjach)
Nie dostrzeganie przez rodzica potrzeb i problemów dziecka –
koncentracja na swoim zmęczeniu, stresie, niezadowoleniu z
rozłąki
Nieobecność rodzica może, ale nie musi spowodować
wystąpienie/ nasilenie trudności dziecka w funkcjonowaniu w roli
ucznia i kolegi (wagary, brak przygotowania do lekcji, narastanie
opóźnienie, konflikty z kolegami itd.)

Obowiązek informowania sądu
rodzinnego o sytuacji dziecka - kpc
Art. 572 kpc
 § 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające
wszczęcie postępowania z urzędu obowiązany jest
zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.
 § 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede
wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach,
prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach
samorządu i administracji rządowej, organach Policji,
placówkach oświatowych, opiekunach społecznych
oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką
nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

Obowiązek informowania sądu
rodzinnego o sytuacji dziecka - upn
Art. 4. upn
 § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji
nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie
czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub
kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w
grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania
temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego,
szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
 § 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego,
ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.
 § 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego
ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny
lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do
zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

Rola kuratora rodzinnego w postępowaniu przed
sądem – wywiad środowiskowy
Art. 5701KPC
 Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego
wywiadu środowiskowego, a także zwrócić się o informację do właściwej jednostki
pomocy społecznej w celu ustalenia danych dotyczących małoletniego i jego
środowiska, a w szczególności dotyczących zachowania się i warunków
wychowawczych małoletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki
małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych,
stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań
wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień małoletniego.
Art. 24 UPN
 W celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska, a w
szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych nieletniego,
sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki nieletniego i sposobu spędzania czasu
wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub
opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych
w środowisku uzależnień nieletniego, sędzia rodzinny zleca przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego kuratorowi sądowemu.

Ingerencja sądu opiekuńczego w sferę
władzy rodzicielskiej


Art. 109. KRO Ograniczenie
Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Sąd
opiekuńczy może w szczególności:
1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować
rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub
świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli
wykonania wydanych zarządzeń,
2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu,
albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania
zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.

Ingerencja sądu opiekuńczego w sferę
władzy rodzicielskiej – cd.




Art. 110. KRO Zawieszenie
W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu
władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej
zawieszenie. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego
przyczyna odpadnie
Art. 111. KRO Pozbawienie
Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z
powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają
władzy rodzicielskiej lub w
sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka,
sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.

Środki wychowawcze i poprawcze
stosowane wobec nieletnich – (art. 6. upn)
1) udzielić upomnienia,
2) zobowiązać do określonego postępowania,
3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy
albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego,
5) zastosować nadzór kuratora,
6) skierować do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą,
7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,
9) orzec umieszczenie w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, w
rodzinie zastępczej, w zakładzie wychowawczym albo w odpowiedniej placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,
11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak
również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Postępowanie wobec rodziców
nieletniego – (art.7 upn)
1)

2)

3)

4)

zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków
wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także
do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza,
poradnią wychowawczo-zawodową, zakładem pracy, w którym
jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym,
zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub
w części szkody wyrządzonej przez nieletniego,
zawiadomić - jeżeli rodzice lub opiekun w wyniku zawinionego
niewykonywania obowiązków wobec nieletniego dopuszczają do
jego demoralizacji - zakład pracy, w którym są zatrudnieni, albo
organizację społeczną, do której należą,
zwrócić się do właściwej instytucji lub szkoły o udzielenie
niezbędnej pomocy w poprawie warunków wychowawczych,
bytowych lub zdrowotnych nieletniego.

Dziecko pozbawione częściowo lub
całkowicie opieki rodzicielskiej
Ustawa o pomocy społecznej Art. 80.
 Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może
być umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego
typu:
1) interwencyjnego
2) rodzinnego
3) socjalizacyjnego
 Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki
rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy
może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w
rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
 Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do
rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie
opieki rodzicielskiej – sytuacja kryzysowa
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych (§ 15 ustęp 4)
 Placówki przyjmują bez skierowania oraz bez
uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub
bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej
13 roku życia i zapewniają mu opiekę do czasu
wyjaśnienia sytuacji dziecka w przypadkach
wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku
opieki - na polecenie sędziego, doprowadzone przez
Policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie
dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia.

Regulacje prawne
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA – cd.
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
ratyfikowana przez Polskę 07 lipca 1991

Artykuł 20
 Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego
środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje
dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie
miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony
państwa.
 Państwa-Strony
zgodnie
ze
swym
prawem
wewnętrznym zapewnią takiemu dziecku opiekę
zastępczą (umieszczenie w rodzinie zastępczej, Kafala
w prawie islamskim, adopcję lub - gdy jest to
niezbędne - umieszczenie w odpowiedniej instytucji
powołanej do opieki nad dziećmi).

Regulacje prawne
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Art. 100. kro UDZIELANIE POMOCY RODZICOM


Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać
pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania
władzy rodzicielskiej.


sąd opiekuńczy lub inne organy władzy publicznej zawiadamiają jednostkę
organizacyjną pomocy społecznej o potrzebie udzielenia rodzinie dziecka
odpowiedniej pomocy.
•

•



Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości (Art. 2. ustawy o pomocy społecznej)
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym (Art. 45. ustawy o pomocy społecznej)

W szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego
o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do sądu
opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej o
zapewnienie dziecku pieczy zastępczej.

Regulacje prawne
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
ratyfikowana przez Polskę 07 lipca 1991

Status dziecka oparty jest na następujących założeniach:
 Dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na
swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga
szczególnej opieki i ochrony prywatnej.
 Dziecko, jako istota ludzka wymaga poszanowania
jego tożsamości, godności i prywatności.
 Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania
dziecka.
 Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać w jej
funkcjach.

Regulacje prawne
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
ratyfikowana przez Polskę 07 lipca 1991

Artykuł 9 (prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w
przypadku rozłączenia z nimi)

Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od
swoich rodziców wbrew ich woli




Wyjątek: gdy kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu,
zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem,
że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy
dziecka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie w przypadkach
nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców mieszka
oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub
zamieszkania dziecka.

Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od
jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków
osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców,


Wyjątek: przypadki, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem
dziecka.

Regulacje prawne
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA – cd.
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
ratyfikowana przez Polskę 07 lipca 1991

Artykuł 10 (prawo łączenia rodzin rozdartych
granicami państwa)
 Wnioski
składane przez dziecko lub przez jego
rodziców odnośnie do wjazdu lub opuszczenia PaństwaStrony w celu łączenia rodziny będą rozpatrywane
przez
Państwa-Strony
w
sposób
przychylny,
humanitarny i w szybkim trybie.
 Dziecko,
którego rodzice przebywają w różnych
państwach, będzie miało prawo do utrzymywania
regularnych, z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych,
osobistych stosunków i bezpośrednich kontaktów z
obojgiem rodziców.

„Niebezpieczeństwo pojawienia się konsekwencji emocjonalno –
społecznych dla dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej”

Dziękuję za uwagę

Justyna Piekarska kurator rodzinny

