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– PERSPEKTYWA KLINICZNEJ  
PRACY SOCJALNEJ 
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Streszczenie 
 
Punktem skupienia opracowania jest dyskusja nad pieczą rodzinną jako fenomenem 
społecznym kształtującym się w toku wolicjonalnego nabywania przez poszczególne 
osoby kompetencji dialogicznych oraz społecznego procesu kształtowania mikrokul-
tury, której istotą jest wzajemne uznanie.  
 
Słowa kluczowe: rodzina, kliniczna praca socjalna, uznanie. 

 
„Akceptuję cię takim, jaki jesteś (…) zupełnie po prostu jesteś moim przyjacielem. Przy-
jaciel to punkt, z którego się patrzy na świat. Muszę posłuchać, jak mówi, żeby wie-
dzieć, z jakiego punktu mówi, gdyż jest w tym wypadku odrębnym królestwem i nie-
wyczerpanym bogactwem. Może milczeć, a i tak obdarowuje mnie swoją pełnią. Patrzę 
wtedy na świat z jego punktu widzenia i widzę świat inaczej. A również od przyjaciela 
wymagam, żeby dojrzał najpierw, z jakiego miejsca ja mówię. Bo słowa zawsze są 
przedrzeźnianiem rzeczywistości”1. 

 
 

Wprowadzenie 
 
W dyskursie społecznym i kulturowym rodzina przedstawiana jest jako 

podstawowa wartość świata społecznego, jak i mikrostruktura społeczna, 
posiadająca cechy instytucjonalne, grupowe i systemowe oraz ewoluujące 
funkcje. Badacze zwracają uwagę na jej dualny charakter, kształtowany na 
styku przeszłości i przyszłości oraz w związku z równoczesną przynależ-
nością rodziny do mikro i makro układów społecznych. Wskazują także na 
ukryte w rodzinie wyznaczniki ciągłości i zapowiedzi zmiany2. Poza uni-
wersalnymi cechami, rodzina jest zawsze lokalna. To wyodrębnione cechy 

                                                        
1 A. de Saint-Exupéry, Twierdza, PAX, Warszawa 1999, ss. 517-518. 
2 A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, Przemiany więzi społecznych, Scholar, Warszawa 2004, 
ss. 192-194; J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych prze-
mian społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 13-21. 
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kontekstu, w którym funkcjonuje, determinują prawidłowości jej rozwoju. 
Celem opracowania jest refleksja nad specyficzną formą rodziny, której 
istota sprowadza się do sprawowania pieczy nad dziećmi, będącej wyni-
kiem działania intencjonalnego. Rodziny pieczy niespokrewnionej będą 
dyskutowane z perspektywy teoretycznych podstaw i zadań pracy socjal-
nej o orientacji klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z rozumieniem dobra dziecka. 

 
 
Rodzina i rodzinna piecza (w tym „zastępcza”)  
– jak ją dzisiaj rozumiemy? 
 
Rodzina na poziomie mikrostruktury społecznej jest przestrzenią,  

w której nadawana jest jednostce tożsamość, podmiotowość i określoność 
genealogiczna, oraz wstępna pozycja społeczna. Niemniej ważnymi aspek-
tami konstytutywnymi dla tej specyficznej przestrzeni jest takie współdzia-
łanie osób, które polega na przewadze bezpośrednich i znacznie zróżnico-
wanych relacji. Złożone i holistycznie analizy układów rodzinnych pozwa-
lają na zrozumienie dynamiki stawania się oraz funkcjonowania osoby, ale 
również umożliwiają podgląd mechanizmów podtrzymywania i transgene-
racyjnej ciągłości życia społecznego. Kluczowe znaczenie w tym procesie 
ma szeroko ujmowana kategoria rodzicielstwa. Jest ono definiowane jako 
dynamiczny, rozłożony w czasie proces, który obejmuje specyficzne etapy 
(opisywane zwykle jako cykle życia w rodzinie) modyfikowane jednak 
przez przeszłe doświadczenia rodziców oraz aktualne – nabywane już  
w trakcie pełnienia tej roli3. Na jakość rodzicielstwa mają wpływ zarówno 
przeobrażenia zewnętrzne – makrospołeczne, a konkretnie wydarzenia 
historyczne, zmiany demograficzne, kulturowe i społeczne, jak też prze-
miany wewnętrzne – mikrospołeczne, które zachodzą w obrębie struktury 
rodziny bądź w środowisku lokalnym. Rodzicielstwo ujmujemy jako jeden 
z kluczowych etapów rozwojowych człowieka, u podstaw którego leży wo-
licjonalne i gwarantujące rozwój osobowy sprawowanie pieczy nad dziec-
kiem lub innymi członkami wspólnoty, którzy wymagają ochrony ze 
względu na podatność na społeczne zranienie. Sprawowanie pieczy powią-
zane jest dla człowieka w sposób ścisły z koniecznością podejmowania 
prób i pogłębiania rozumienia sensu własnych doświadczeń z dzieciństwa  
i ich znaczenia dla teraźniejszości. Osiąganie bowiem optymalnej zdolności 
do sprawowania pieczy, czyli skutecznego porozumiewania się oraz budo-
wania bezpiecznych związków z innymi, zależą w dużej mierze od tego, czy 
poznawczo, emocjonalnie i duchowo człowiek przekroczył nie tylko pozy-
                                                        
3 J. Brągiel, B. Górnicka, op. cit., s. 15. 



25

 
Hubert Kaszyński, Katarzyna Ornacka

tywne, ale i negatywne aspekty doświadczeń z dzieciństwa, czyniąc z nich 
część swojej tożsamości. O ile nie możemy zmienić tego, co wydarzyło się  
w dzieciństwie, o tyle możemy – przynajmniej potencjalnie – zmienić spo-
sób, w jaki przeszłe doświadczenia postrzegamy, przeżywamy oraz warto-
ściujemy. Wspomniana potencjalność zależy przede wszystkim od skutecz-
nego przekształcania postrzeganej relacji pomiędzy doświadczeniami po-
zytywnymi oraz zranienia w okresie dzieciństwa – w taki sposób aby do-
minowały te pierwsze. W rezultacie przynajmniej częściowo uwalniamy się 
od ograniczeń przeszłości i stopniowo otwieramy się na nawiązywanie 
empatycznych relacji z innym, wspieranie ich samoświadomości oraz zdro-
wego rozwoju. Dzięki procesowi autorefleksji oraz zdolności do prowadze-
nia dialogu szeroko rozumiane rodzicielstwo umożliwia ludziom nadawa-
nie znaczeń złożonym historiom życia i wzmacnia relację z osobą otoczoną 
pieczą. Z drugiej strony – co pokazują wyniki badań4 – niezdolność do au-
torefleksji osób sprawujących pieczę istotnie wpływa na ich niską spójność 
emocjonalną oraz światopoglądową, jak również na transgeneracyjne prze-
kazywanie dzieciom blokujących rozwój wzorców reagowania, co z kolei 
utrudnia nawiązanie z nimi dobrego kontaktu. 

Rodzicielstwo – w myśl założeń modelu generatywnej troski5 – jest za-
tem procesem ukierunkowanym na wzajemną aktywność partnerów inte-
rakcji (na przykład rodzica i dziecka), gotowość stopniowego otwierania 
się na drugiego człowieka, czego przejawem są bliskie relacje z osobą po-
zostającą pod pieczą. Warto zaznaczyć, że współcześnie opisy sposobów 
budowania rozwojowych stosunków międzyludzkich odnoszą się aproba-
tywnie do podejść skupionych wokół koncepcji teoretycznych: osobowości 
koherentnej, umacniania, plastyczności, jak również uważności6. Raz jesz-
cze należy podkreślić, że rodzicielstwo należy ujmować jako szczególny 
rodzaj układu diadycznego, mającego kluczowe znaczenie dla osobowego 
rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że dla osoby dorosłej czerpanie z tej relacji 
wiąże się z unikatową możliwością przepracowania własnych doświadczeń 
z okresu dzieciństwa, a tym samym możliwością pełniejszej aktualizacji 
siebie. Tym samym w wyjątkowy sposób teraźniejszość staje się szczegól-
nie ważnym rozwojowo – bowiem konkretnym – spotkaniem przeszłości  
z przyszłością. Tak ujmowane rodzicielstwo pozwala budować nową jakość 
                                                        
4 D. Siegel, M. Hartzell, Świadome rodzicielstwo. Wychowaj szczęśliwe dziecko dzięki więk-
szej świadomości, MiND, Podkowa Leśna 2015. 
5 A. Kwak, Rodzicielstwo – inwestycja w przyszłość. Czy zawsze udana? [w:] J. Brągiel,  
B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu. Opolskiego, Opole 2012, ss. 35-40. 
6 K. Segiet, Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania 
rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011. 
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w kontaktach z dziećmi oraz innymi pozostającymi pod pieczą, dając im 
przestrzeń do wyrażania własnego zdania, uczenia się akceptowanych spo-
łecznie form przekazywania swoich spostrzeżeń, kształtowania własnych 
ocen, zgody na oczekiwania dorosłych, jak również nauki tolerancji, sza-
cunku do rozmówcy zwłaszcza wtedy, gdy jego zdanie jest odmienne7. Spe-
cyficznego znaczenia nabierają kontakty z dzieckiem, dzięki którym dorośli 
mają możliwość realizowania potrzeby, którą można zdefiniować jako „by-
cie potrzebnym i znaczącym”, natomiast dzieci – dzięki temu – mogą bez-
kolizyjnie przechodzić przez kolejne etapy rozwojowe. To przeniesienie 
akcentu na proces oraz zaangażowanie dorosłych na rzecz dzieci daje tym 
pierwszym możliwość zrozumienia i zaspokojenia potrzeb najmłodszych,  
a także dzięki autorefleksji i poznawaniu siebie stopniowo otwiera na od-
krywanie coraz to nowych obszarów współpracy z nimi. 

Rodzicielstwo jest wyzwaniem, ponieważ dotyczy przede wszystkim 
podjęcia i wywiązania się z rozwojowych zadań człowieka dorosłego pozo-
stającego w relacji ochrony nad innym. Niewątpliwie najtrudniejszym za-
daniem dla tych, którzy zdecydują się na podjęcie roli „rodzica” jest nie tyl-
ko wypracowanie równowagi między „dbałością o młodszych a dbałością  
o siebie”8, ale również zrozumienie zwrotności (symetrii), do której zacho-
dzi w tym procesie. Ujmując rzecz w inny sposób chodzi tutaj o poznawcze 
odkrywanie, zgodnie z którym działania związane z „dbałością o młod-
szych są równocześnie przejawem dbania o siebie”. Rodzicielstwo polega 
na kształtowaniu relacji z innym jako dzieckiem, a tym samym relacji do 
siebie. W takim szerokim rozumieniu wymaga ono zaangażowania etycz-
nego, szerokiego wachlarza wzorów poznawczych, umiejętności działania 
oraz czerpania z doświadczeń emocjonalnych. Wreszcie rodzicielstwo jest 
procesem, który angażuje zarówno dzieci, rodziców, jak też innych człon-
ków rodziny oraz wspólnoty włączonych w generacyjne i transgeneracyjne 
interakcje.  

Szczególnym wyzwaniem jest tak zwane rodzicielstwo „zastępcze”. Fak-
tycznie należy posługiwać się terminem „rodzicielstwo niespokrewnione”, 
ponieważ ta forma spełniania siebie jako człowieka jest – obok „pieczy 
spokrewnionej” – podstawowym wyrazem troski o człowieka. Sformuło-
wanie rodzina lub piecza „zastępcza” jest z aksjologicznego punktu widze-
nia nieprawidłowe. Nie możemy mówić o „zastępstwie” w sytuacji wpro-
wadzenia nowej, znaczącej jakości do systemu rodzinnego dorosłego oraz 
dziecka. Dwie odrębne historie rodzinne nie mogą być traktowane ekwiwa-

                                                        
7 A. Kwak, Rodzicielstwo…, op. cit., ss. 37-38. 
8 A. Kwak, Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, [w:] A. Kwak (red.), Między do-
mem, prawem, służbami społecznymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, War-
szawa 2008, ss. 22-27. 
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lentnie, jako zastępowanie znaczących osób innymi osobami, jednej historii 
drugą. 

Piecza niespokrewniona ujmowana jest powszechnie jako usługa spo-
łeczna, jednak o której istocie świadczy dzielenie się „własną” rodziną jako 
wartością i dobrem mającym bezdyskusyjne znaczenie dla rozwoju i och-
rony zdrowia społecznego. Przekonuje o tym Mariola Racław9, analizując 
przeobrażenia form opieki zastępczej z uwzględnieniem rozmaitych spo-
sobów problematyzowania kwestii rodziny i dziecka w strategiach polityki 
społecznej, będących operacyjnym przejawem dominującej filozofii spo-
łecznej. Autorka zwraca uwagę na fakt, że świadomość tych procesów  
i zmian jest kluczowe dla zrozumienia pojawiających się w sferze mikro  
i makro napięć związanych z rodzinną pieczą niespokrewnioną, a wynika-
jących z prywatno-publicznego charakteru usługi. Niemniej – uwzględnia-
jąc myślenie systemowe – trud otaczania człowieka wspomnianą „zastęp-
czą” ochroną polega na reflektowaniu oraz nazywaniu konsekwencji pro-
cesu łączenia dwóch różnych, a nawet obcych sobie historii rodzinnych  
i równocześnie zachowywania ich odrębności.  

Idea rodzinnej pieczy „zastępczej” – niespokrewnionej – twórczo rozwi-
ja sposób myślenia o rodzinie, przekraczając granice wyznaczone przez 
moralność samoopieki i troskę o hegemonię biologicznych fundamentów 
więzi rodzinnych. Tym samym wpisuje się ona w rozważania nad współ-
czesnymi przemianami rodziny, które polegają na przykład na utrudnie-
niach w podejmowaniu rodzicielstwa per se w wyniku zmiany relacji mię-
dzy rodzicami a dziećmi. Współcześnie relacje w rodzinie stają się bardziej 
negocjowane niż pewne, dlatego też wymagają indywidualnej motywacji 
do ich stałego potwierdzania. Ponadto człowiek ma możliwość aktualizacji 
siebie w bliskich relacjach poza układami, które większość lub posiadający 
władzę definiują jako „rodzina”. Należy zwrócić uwagę, że paradoksalnie 
promocja rodzinnej pieczy „zastępczej” jako narzędzia polityki społecznej 
uderza w jej istotę. Wskazując na jej wymiar publiczny, usługowy, techno-
kratyczny, wystandaryzowany, tymczasowy oraz profesjonalny odbiera jej 
szczególną wartość, która polega na odzwierciedlaniu kierunku ewoluo-
wania rodziny – z bytu homogenicznego o sztywnych granicach i głównie 
biologicznych podstawach, w byt celebrujący obecność różnic jako mecha-
nizmu rozwoju, elastycznie reagujący na zmiany, o podstawach przeważnie 
wolicjonalnych. Rodziny sprawujące pieczę niespokrewnioną stają wobec 
wyzwań niebywale ważnych dla szerszej refleksji nad mikro-wspólnotami, 
których zadaniem jest społeczna formacja dzieci lub innych osób wymaga-
jących wprowadzania we wspólną przestrzeń społeczną.    
                                                        
9 M. Racław, Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze – między usługą a od-
ruchem serca. Perspektywa socjologiczna, Akapit, Toruń 2017. 
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Nie podejmując wyzwania szczegółowej argumentacji warto zaznaczyć, 
że specyfika sprawowania rodzinnej pieczy niespokrewnionej wiąże się  
z koniecznością posiadania kompetencjami pozwalającymi na głęboką pra-
cę emocjonalną, kształtowanie kultury zaufanie i budowanie więzi z oso-
bami, u których zrywanie relacji, lub inaczej atak na więź stał się strategią 
adaptacyjną uwewnętrznioną w okresie wczesnego dzieciństwa. Podsta-
wowe dylematy etyczne w środowisku rodzin z pieczą niespokrewnioną 
związane są z koniecznością specyficznego zinstytucjonalizowania i pod-
dania kontroli podejmowanych działań. Tym samym powstaje pytanie  
o autentyzm budowanych relacji emocjonalnych oraz uczciwość, „bycia”  
w zgodzie z sobą i swoimi emocjami. Czy prowadzona praca emocjonalna 
ma charakter prywatny, czy też staje się aktem publicznym, w którym spra-
wujący pieczę odgrywają swoje profesjonalne role, bądź się ich uczą?  
W jakim stopniu publiczne i profesjonalne zarządzanie emocjami przez 
pracowników instytucji socjalno-pomocowych wpływa na równowagę psy-
chiczną rodzica oraz podopiecznego, a w konsekwencji na specyfikę budo-
wania i podtrzymywania przez dziecko przyszłych relacji społecznych? 

Nie ulega wątpliwości, że rodzicielstwo niespokrewnione w porównaniu 
ze spokrewnionym jest intensywniej przesiąknięte zinstytucjonalizowa-
nymi formami zarządzania dzieciństwem. Co oznacza, że oddziaływania  
w praktycznie wszystkich sferach życia dziecka podejmowane są równole-
gle przez dorosłych (opiekunów, rodziców) oraz instytucje publiczne,  
w tym instytucje pomocy społecznej. Niezależnie od tego, czy interesuje 
nas perspektywa makropraktyki, w której skupiamy się na funkcjonowaniu 
instytucji rodzicielstwa niespokrewnionego jako usługi publicznej czy też 
perspektywa mikropraktyki, w centrum której znajduje się dziecko, jego 
sposób przeżywania świata, rozumienie mechanizmów „bycia zarządza-
nym” oraz punkt widzenia tych, którzy budują z dzieckiem bezpośrednie 
relacje, zawsze warto pamiętać, że dziecko, którego autonomię należy 
ochraniać doświadcza bezwolnego przenoszenia z jednej instytucji (rodzi-
ny spokrewnionej) do innej (rodziny niespokrewnionej). Tym samym do-
świadcza ono we wczesnym okresie życia wpływu instytucji z wszelkimi 
tego konsekwencjami, które sprowadzić można do zagrożenia depersonali-
zacją. Może to prowadzić do wyjałowienia więzi z cech wspólnotowych na 
rzecz przewagi pierwiastków więzi stanowionej, formalnej, a tym samym 
do cierpienia dziecka. Nie ma wątpliwości co do tego, że zbudowanie zrę-
bów autentycznej i partnerskiej relacji jest niezbędne, ale niewystarczające 
do dalszego rozwoju człowieka pozostającego w pieczy niespokrewnionej. 
Kluczowe znaczenie mają tutaj kompetencje dorosłych pozwalające na 
uznanie odrębności i znaczenia indywidualnej historii dziecka. Niemniej 
ważnym zadaniem jest jej wpisanie w historię rodzinną dorosłego podej-
mującego się pieczy. Tym samym rodzic, będąc rzecznikiem historii rodzi-
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ny spokrewnionej dziecka i pamięci o niej, staje się faktycznym sojuszni-
kiem uznania jego podmiotowości. Dyskusja nad terapeutycznym znacze-
niem zarysowanych problemów powinna być przedmiotem szczególnego 
zainteresowania pracowników socjalnych, którzy z tytułu prawa mają do-
stęp do rodzin zajmujących się dziećmi o zranionych tożsamościach, aby 
ich działania opierały się na mądrości, a nie dekretacji poczynionych w ra-
mach instytucji pomocy społecznej.  

 
 
Kliniczna praca socjalna z rodziną  
– podejście dialogiczne 
 
Fundamentem personalistycznego podejścia w pracy socjalnej jest praca 

nad relacją z osobą w sytuacji pomocy. Przyjmuje ona formę bezpośrednie-
go spotkania, w trakcie którego dochodzi do ujawnienia specyfiki wrażli-
wości emocjonalnej osób nawiązujących relację. Obecność drugiego czło-
wieka – „ty” – jest niezbędnym warunkiem samopoznania się osoby – „ja”10. 
Między osobami pojawia się więź uczestnictwa, która materializuje się  
w określonej przestrzeni wartości. Osoba w dialogu, ale i w relacji terapeu-
tycznej, w relacji z drugim człowiekiem zawsze pozostaje w horyzoncie 
wartości – może bowiem cierpieć, kochać, nienawidzić, być ofiarą lub agre-
sorem. Otwarcie oznacza przyjmowanie drugiej osoby, jej świata wartości, 
a następnie przejmowanie odpowiedzialności za realizację tych wartości, 
zwłaszcza gdy druga osoba staje się dla mnie autorytetem. Spotkanie  
z drugim jest zatem zawsze krążeniem wokół wartości, wymienianiem 
wartości, wzajemnym obdarowywaniem się wartościami11. Jeśli przyjmie-
my, że niemożliwym jest oddzielenie świata wartości moralnych od czło-
wieka, to jednocześnie słusznym jest uznanie, że nie da się nauczyć tych 
wartości teoretycznie, przeciwnie będą one zawsze tym, czego dogłębnie 
doświadczamy w relacji. I na tym polega szczególne znaczenie praktyki  
w pracy socjalnej – dialogu bez założeń. Dialog należy ukierunkować na 
odkrywanie osobowych oraz środowiskowych czynników, które blokują 
możliwość spotkania, a wiążą się z ogólną kategorią niszczącego i dehuma-
nizującego wpływu stygmatyzacji. W jej wyniku ludzie, często nieświado-
mie i niecelowo, skazują „innych” lub samych siebie na życie według nega-
tywnego społecznego skryptu. Stopniowo, w toku codziennych interakcji, 
piętno ulega uwewnętrznieniu, wypierając i ostatecznie zastępując dotych-
czasowe „ja”. Osoby poszukujące pomocy muszą wówczas zmierzyć się nie 
tylko z problemem, który ma swój obiektywy wymiar, ale także właśnie  
                                                        
10 M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, PAX, Warszawa 1992, s. 39. 
11 M. Buber, Problem człowieka, Spacja, Warszawa 1993. 
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z uwewnętrznionym piętnem. Istnieje niebezpieczeństwo, że mogą zamiast 
być osobą, stać się uogólnionym, krzywdzącym wyobrażeniem innych  
o sobie, podzielając ich stereotypy, uprzedzenia i gotowość do dyskrymina-
cji. Wyzwalanie się z piętnujących wyobrażeń, ich przekraczanie pozwala 
na budowanie więzi pomiędzy partnerami relacji pomocowej12. 

W pracy socjalnej z rodzinami13 pieczy niespokrewnionej mamy do czy-
nienia z triadą historii: dzieci, rodziny sprawującej nad nimi ochronę oraz 
pierwotnej rodziny spokrewnionej. Każda z tych trzech historii określa 
funkcjonowanie systemu rodzinnego, tłumaczy sposób myślenia, emocji, 
uczuć oraz zachowań poszczególnych jej członków. Praca socjalna jest sku-
piona na praktyce ukierunkowanej na zwiększanie możliwości poznaw-
czych systemu rodzinnego. Tym samym towarzyszy rodzinie jako całości, 
ale również poszczególnym osobom w poszukiwaniu odpowiedzi na pyta-
nie, kim jesteśmy – co wiąże się ściśle z budowaniem tożsamości14.  

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że powiązania pomiędzy stronami  
– opiekunem a dzieckiem – w opiece niespokrewnionej, są przeważnie wy-
soce zinstytucjonalizowane i traktowane jako narzędzie systemu socjalno-
pomocowego, który nie tylko je inicjuje, ale kontroluje i formalnie kończy. 
Powiązania te mają niewiele wspólnego z potocznym rozumieniem więzi 
oraz relacji rodzinnych opierających się o bliskość, bezpośredniość i auten-
tyzm. Rzecz jasna, że są one również odległe od wyobrażeń związanych  
z więziami naturalnymi – o wspólnocie krwi, języka lub zamieszkania. Wieź 
będąca fundamentem rodzin pieczy niespokrewnionej jest intencjonalna, 
wymaga woli i determinacji, a u jej podstaw znajduje się raczej wytwarza-
nie wspólnoty doświadczeń emocjonalnych15. Ten rodzaj więzi, którą Pa-
weł Rybicki opisywał jako „stowarzyszeniową”, opierając się na współdzia-
łaniu, wspólnych doświadczeniach oraz wartościach, prowadzi do powsta-
nia nowych wspólnot, które mają szczególne znaczenie kulturotwórcze. 
Wymaga to bowiem stałego symbolicznego wysiłku ukierunkowanego na 
integrację społeczną, przy równoczesnych zachowaniu podmiotowości  
i sprawczości osób i grup. Warto zaznaczyć, że w przypadku rodzin pieczy 
niespokrewnionej dominująca narracja prawna, jak i profesjonalna – zgod-
nie z którą ochrona nad dzieckiem jest „skazana” na tymczasowość, ponie-
waż zakłada jego powrót do rodziny spokrewnionej – utrudnia oraz osłabia 
tworzenie więzi, sprowadzając pieczę do roli „inkubatora”. Wiemy jednak, 
że stan taki nie jest możliwy z czysto ludzkiej perspektywy, ponadto dąże-
                                                        
12 H. Kaszyński, Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Studium Socjologiczne, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. 
13 K. Ornacka, L. Miś, Dziecięcy „zwrot” w socjologii i polityce społecznej, „Przegląd Socjolo-
giczny” 2016, t. LXV/2, ss. 33-56. 
14 B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Universitas, Kraków 2000. 
15 E. Hałas, Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Scholar, Warszawa 2007, s. 137. 
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nie do takiej formuły byłoby jednoznacznie szkodliwe dla rozwoju czło-
wieka. Istotą pracy socjalnej z rodziną pieczy niespokrewnionej jest umie-
jętne definiowanie jej specyfiki, która polega nie tylko na wspólnym do-
świadczaniu teraźniejszości, ale również na intencjonalnym budowaniu 
wspólnej historii oraz wyobrażalnej przyszłości, która obejmuje w równym 
stopniu pierwiastki pieczy aktualnej oraz pieczy spokrewnionej. Dążyć na-
leży do złamania szkodliwej i w gruncie rzeczy oceniającej dychotomii po-
między rodziną „prawdziwą, naturalną, biologiczną i trwałą” a „sztuczną, 
zastępczą, zinstytucjonalizowaną i tymczasową” na rzecz myślenia o conti-
nuum, na którego krańcach są dwie idealne formy pieczy rodzinnej – spo-
krewniona i niespokrewniona. Każdy człowiek doświadcza bowiem w swo-
im życiu specyficznego ich splotu jako dziecko i rodzic. Niemniej ze wzglę-
du na specyfikę pieczy niespokrewnionej – jej głębsze w porównaniu z pie-
czą spokrewnioną osadzenie publiczne, temporalność związaną z rotacyj-
nością powierzanych do opieki dzieci oraz hybrydowość relacji16, będącą 
połączeniem sformalizowanych więzi oraz spersonalizowanych relacji  
– opiekunowie niespokrewnieni doświadczają często ambiwalentnych od-
czuć. Wynikiem tego stanu rzeczy może być emocjonalnie niespójna po-
stawa wobec dziecka oraz jego rodziców biologicznych, co może negatyw-
nie wpływać na tożsamość członków tych niebywale złożonych systemów 
rodzinnych.  

Sztuka towarzyszenia rodzinie w rozwoju jest jedną z podstawowych 
odpowiedzialności klinicznie zorientowanych pracowników socjalnych. 
Jeden z możliwych kierunków klinicznej pracy socjalnej z dzieckiem w pie-
czy niespokrewnionej można określić jako pracę nad strukturami tożsamo-
ści. Pierwsza struktura, ujmowana jest jako „tożsamość roli”, która wiąże 
jednostkę z innymi członkami zbioru ról, kładzie nacisk na postępowanie 
jednostki, a nie na to, kim ona jest. Druga, dotyczy „tożsamości społecznej” 
opartej na członkostwie w grupie, która nadaje jednostce znaczenie same-
go siebie. Natomiast trzecia odnosi się do „tożsamości osoby”, która pod-
trzymuje wyobrażenie człowieka o sobie jako odznaczająca się unikato-
wymi cechami, na których inni mogą polegać i które mogą służyć do wery-
fikacji siebie17. W ślad za przytoczonymi tutaj poglądami Petera Burke'a, 
praca socjalna nad poszczególnych strukturami tożsamości będzie przy-
czyniała się do wzrostu poczucia własnej kompetencji (gdy dotyczy tożsa-
mości roli), zwiększenia poczucia własnej wartości (gdy odnosi się do toż-

                                                        
16 M. Racław, op. cit.  
17 P. Burke, Tożsamości a struktura społeczna: wykład z okazji przyznania nagrody Cooleya-
Meada w roku 2003, [w:] A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicz-
nej, NOMOS, Kraków 2009. 
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samości społecznych) oraz do zwiększenia poczucia autentyczności, czyli 
bycia tym, kim naprawdę jesteśmy (gdy mowa o tożsamości osoby).  

Wykształcenie przez jednostkę zintegrowanej oraz satysfakcjonującej 
struktury tożsamościowej, którą można określić zdrowiem psychicznym, 
jest możliwe pod warunkiem osiągnięcia przez jednostkę uznania. A. Hon-
neth18, który wykorzystuje pojęcie uznania, konstruując własną teorię spo-
łeczną skupioną wokół psychologii moralnej, wyróżnia trzy charaktery-
styczne dla nowoczesnego społeczeństwa sfery uznania.  

Pierwsza forma uznania, którą można odnieść do tożsamości roli, doty-
czy sfery relacji prawnych i jest regulowana przez zasadę równego szacun-
ku dla autonomii osobistej. Pomimo że jednostki nie występują jako kon-
kretne podmioty, ale jako „uogólnieni inni”, pozostają względem siebie  
w relacjach symetrycznej wzajemności. Specyfika relacji w sferze uznania 
prawnego polega na przyznaniu jednostce statusu moralnie odpowiedzial-
nego podmiotu sprawczego, co prowadzi do rozwinięcia poczucia szacunku 
dla niej samej. Warto zaznaczyć, że prawne formy uznania nie są dane raz 
na zawsze, lecz podlegają redefinicji w wyniku konfliktów społecznych  
i mogą się przyczynić do jeszcze pełniejszego uznania indywidualnej auto-
nomii jednostki oraz jej różnorodnych – nieuwzględnionych wcześniej  
– potencjałów. Drugi wymiar uznania, który można powiązać z tożsamością 
społeczną, jest skupiony wokół sfery pracy i akcentuje zestaw cech oraz 
zdolności charakterystycznych dla danej jednostki. Dokonując pozytywne-
go wkładu w życie wspólnoty, jednostka ma szansę uzyskać uznanie swojej 
partykularności. A. Honneth zwraca uwagę na to, że ten rodzaj uznania 
najpełniej realizuje się w kontekstach, w których mamy do czynienia z wy-
sokim poziomem pluralizacji społecznie definiowanych horyzontów aksjo-
logicznych oraz wzorów osobowości. I ostatni wymiar uznania – realizo-
wany w sferze relacji emocjonalnych, w których osoba, dzięki trosce i miło-
ści, tworzy fundamenty własnej tożsamości w postaci „wiary w siebie”  
– odnieść należy do tożsamości osobowej.  

Praca socjalna z rodzinami pieczy niespokrewnionej skupiona na rozwo-
ju uznania dziecka w trzech wymienionych sferach, potencjalnie prowadzi 
do wykształcenia spójnej i autonomicznej struktury osobowościowej jed-
nostki, która jest podstawą dla jej satysfakcjonującego życia oraz samorea-
lizacji. Specyfika pracy klinicznej polega na waloryzacji i równouprawnia-
niu dwóch źródeł miłości dziecka: związanego z rodziną pieczą niespo-
krewnioną jak również spokrewnioną. Wyzwaniem jest również kształto-
wanie spójnego obrazu przynależności dziecka do złożonej strukturalnie 
grupy rodzinnej, w której pierwiastki więzi pierwotnych przenikają się  
z działaniami intencjonalnymi. I wreszcie walka o uznanie powinna obej-
                                                        
18 A. Honneth, Walka o uznanie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2012, s. 119. 
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mować wspomniane już wcześniej starania na rzecz symbolicznego i fak-
tycznego równouprawnienia pieczy rodzinnej spokrewnionej oraz niespo-
krewnionej. Z kolei, odmowa uznania – przejawiająca się w negatywnych 
doświadczeniach ludzkich, związanych z przemocą, z pozbawieniem praw 
czy pogardą – stanowi poważne zagrożenie dla integralności ludzkiej toż-
samości. Nieuznanie przyczynia się do zerwania intersubiektywnej wza-
jemności i zaburzenia więzi społecznej, w której konstytuuje się ludzka 
tożsamość19. Może się ono manifestować w formie zaburzeń psychicznych, 
poczucia deficytu własnej wartości lub jako wewnętrzny konflikt między 
poczuciem własnej tożsamości a odmową uznania jej przez otoczenie spo-
łeczne. 

Podkreślamy, że kluczowe kompetencje z zakresu pracy socjalnej,  
w personalistycznym paradygmacie, obejmują kształtowanie u człowieka 
zdolności do zaakceptowania własnej słabości, wrażliwości, umiejętności 
wpisywania przeciwności losu, niepowodzeń w osobową biografię oraz 
zdolność do rozpoznania nietrwałości i pomimo tego lub – wprost odwrot-
nie – dzięki temu do wzbudzenia gotowości do działania. Oczywiście wa-
runkiem koniecznym jest tutaj intymna więź z drugim człowiekiem, z kimś, 
kto wierzy w nasze dobro i potencjał. Tego rodzaju więź posiada oczysz-
czającą moc i to właśnie dzięki niej stajemy się lepsi, o czym przypomina 
David Howe20. Wspomniana gotowość do działania zależna jest jednak od 
tego, czy człowiek otworzy się na poszukiwanie sensu. Victor Frankl21 po-
zostawił nam wskazówki w „Człowieku w poszukiwaniu sensu”. Autor 
twierdzi, że poszukiwanie sensu to podążanie trzema drogami. Pierwsza  
z nich, to praca, nauka lub inaczej każdy rodzaj użytecznego działania skie-
rowanego na rozwój dobra wspólnego. Druga, to możliwość doświadczania 
czegoś, lub kontakt z drugim człowiekiem. Natomiast ostatnia droga jest 
powiązana ze sposobem znoszenia cierpienia, którego nie jesteśmy w sta-
nie uniknąć. 

 
  

                                                        
19 M. Bobako, Zaklinanie nowoczesności. Axel Honneth i moralna gramatyka filozoficznych 
przemilczeń, [w:] A. Honneth, Walka o uznanie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 
2012. 
20 D. Howe, Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, IRSS, Warszawa 2011, s. 131. 
21 V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu, Czarna 
Owca, Warszawa 2009. 
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Dobro dziecka i dobro rodziny  
– tożsame czy rozdzielne? 
 
Rozwaz ając złoz onos c  rodzinnej pieczy niespokrewnionej nalez y zwro -

cic  uwagę na dyskutowaną wspo łczes nie zalez nos c  dwo ch kategorii: dobra 
dziecka oraz dobra rodziny. Swoiste napięcie pomiędzy tymi dobrami, kto -
rym przypisuje się ro wnie wysokie znaczenie moralne z punktu widzenia 
moz nos ci trwania i rozwoju z ycia społecznego, jest szczego lnym przeja-
wem honnethowskiej walki o uznanie.  

Rodzina i dziecko zyskały obecnie status specjalnych kategorii, a sprawy, 
kto re ich dotyczą – specjalnych problemo w społecznych22. Dominujący do-
tychczas w literaturze rodzinocentryzm23, kto ry sprawia, z e status dziecka 
jest podporządkowany statusowi rodziny, coraz częs ciej ustępuje miejsca 
dyskursom skupionym woko ł dziecka jako autonomicznego podmiotu  
i jego dziecin stwa24. Badacze w swoich analizach akcentują niedojrzałos c  
biologiczną, psychiczną i społeczną najmłodszych; innym razem, podkre-
s lają podmiotowy wymiar dziecin stwa, zdolnos c  do konstruowania przez 
najmłodszych własnej przestrzeni i wnoszenia two rczych elemento w do 
systemu norm i wartos ci waz nych dla tej grupy (kultury dziecięce). 

Jes li rodzina, jako wyodrębniona grupa funkcjonująca w społeczen stwie, 
ma charakter samodzielnej wspo lnoty, a zarazem instytucji tworzącej jedy-
ny w swoim rodzaju system, to kwestie wzajemnych relacji w przestrzeni 
społecznej oraz formy ich manifestowania powinny znalez c  się z centrum 
zainteresowan  badaczy. W praktyce oznacza to przyjęcie takiej perspekty-
wy, kto ra dobro dziecka i dobro rodziny uczyni dobrem wspo lnym, w zna-
czeniu uwspo lnienia znaczen , znalezienia po l wzajemnych oddziaływan .  
W takiej sytuacji istotne jest uwzględnienie rozmaitych konteksto w – czasu 
i przestrzeni, w kto rych funkcjonuje jednostka, interakcji, jakie podejmuje, 
relacji emocjonalnych i zadaniowych, w jakich pozostaje, oraz wpływo w 
otoczenia, jakim podlega. Jak zauwaz a U. Bronfenbrenner kontekst rozwoju 
jednostki jest inny dla kaz dego człowieka, co wynika z indywidualnego na-
łoz enia się (interakcji) na siebie wpływo w s rodowiska wewnętrznego  
i otoczenia jednostki w danym czasie, oraz tego, w jaki sposo b taka interak-

                                                        
22 Por. K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Scholar, Warszawa 2009. 
23 L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych 
skrajności, AFM, Kraków 2002; L. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia pono-
woczesnego świata, AFM, Kraków 2006. 
24 W.A. Corsaro, The Sociology of Childhood, Pine Press, California 2018; K. Ornacka, Od 
socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2013; P. Christensen, A. James, Research with Children. Perspec-
tives and Practices, Routledge, New York 2008. 
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cja jest przez przedmiot interpretowana i odczuwana25. Dopełnieniem tego 
kontekstu jest społeczne s rodowisko rozwoju jednostki dotyczące wszel-
kich zdarzen , kto re zachodzą poza organizmem człowieka i mają wpływ na 
jego rozwo j oraz wzajemnie się warunkują (na siebie oddziaływają). Moz na 
zatem powiedziec , z e ludzie z yją w podobnych s rodowiskach zewnętrznych 
i dos wiadczają nacisko w, kto re płyną z działających na podobnych zasa-
dach swoich „wewnętrznych s rodowisk”, czyli organizmo w, kto re nie tylko 
się rozwijają, ale ro wniez  zmieniają pod wpływem posiadanych genotypo w. 

W modelu ekologicznym U. Bronfenbrennera mamy do czynienia z ak-
tywnymi aktorami społecznymi, którzy nieustannie na siebie wpływają, 
oddziaływają, przyczyniając się tym samym do zmiany i rozwoju tak dziec-
ka, jak i rodziców. Przejawami rozwoju są między innymi podejmowane 
role oraz zajmowane pozycje w nowych kręgach środowiska, stopniowo 
poszerzane środowiska oraz przyjmowane przez dziecko i rodziców po-
stawy aktywne, twórcze wobec tych środowisk, w których funkcjonują. 
Istotnym dopełnieniem tego procesu jest uznanie – przez rodziców  
– dziecka za osobę kompetentną, co oznacza nie tylko przeniesienie akcen-
tu na podmiot i jego sprawstwo, ale prowadzi ze strony dorosłych do 
zmiany kierunku działania. Ich troska o dzieci skupiona jest teraz wokół 
rozpoznawania dziecięcych potrzeb, realizowania praw obywatelskich, jak 
również uwzględniania systemów wartości i kontekstów funkcjonowania 
dzieci. W praktyce oznacza to pojawienie się w przestrzeni działania spo-
łecznego dyskursów potrzeb dzieci, praw dziecka oraz jakości życia, które 
definiują jego dobro i jednocześnie wpływają na dobro(stan) jego rodzi-
ców.  

Konieczność prowadzenia dyskursu potrzeb dzieci jest oparta na prze-
konaniu, że etap rozwojowy dziecka warunkuje jego specyficzne potrzeby, 
które dorośli powinni zidentyfikować, a następnie zaspokoić. Jest to szcze-
gólnie istotne ze względu na procesualny charakter dzieciństwa związany 
ze „stawaniem się” osoby. Dziecko posiada status osoby „rozwijającej się”  
i dlatego zaspokojenie określonych potrzeb jest konieczne do zakończenia 
procesu pełnego i harmonijnego rozwoju26. Cechy przypisane dorosłym  
– takie jak autonomia, racjonalność czy odpowiedzialność – warunkują 
psychologiczne i emocjonalne uzależnienie dziecka od dorosłych. Stymulu-
ją pojawienie się określonych doświadczeń przesądzających o prawidło-
wym rozwoju dziecka oraz w sytuacji nadopiekuńczości, generują bezrad-

                                                        
25 U. Bronfenbrenner, A.C. Crouter, The evolution of environmental models in developmental 
research, [in:] P.H. Mussen (ed.), Handbook of child psychology: Vol. 1. History, theory, and 
methods (4th ed.), Wiley, New York 1983, pp. 357-414.  
26 W.S. Rogers, Promocja lepszego dzieciństwa: Konstrukcje troski o dziecko [w:] M.J. Kehily 
(red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, WAM, Kraków 2008, ss. 185-188. 
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ność w zaspakajaniu dziecięcych potrzeb27. W dyskursie praw dzieci istot-
ne znaczenie ma świadomość rodziców (dorosłych), że posiadają one wła-
sne troski, priorytety oraz aspiracje, stąd należy je traktować jako mające 
swoje prawa obywateli. Wiąże się to z postrzeganiem dziecka jako aktora 
społecznego, który jest zdolny do działania na własny rachunek i z tego 
powodu powinien mieć prawo do zabierania głosu na temat jego samego 
oraz otaczającej go rzeczywistości. Bez wątpienia, dzieciństwo – w porów-
naniu z dorosłością – jest szczególnym okresem, w którym mamy do czy-
nienia z intensywnym wzrostem i dojrzewaniem intelektualnym, nie ozna-
cza to jednak, że można traktować dzieci, jako „niekompletny, niższy i gor-
szy gatunek” człowieka, któremu prawa się nie należą28. Taki paternali-
styczny stosunek do dziecka, w centrum którego znajdują się „dobro dziec-
ka” oraz „najlepiej pojęty interes dziecka”, ma swoje konsekwencje prak-
tyczne. Ich przejawem jest nadużywanie władzy przez dorosłych i rozbu-
dowa ich uprawnień między innymi w zakresie: świadczenia opieki nad 
dzieckiem, udzielania informacji o jego biologicznym pochodzeniu, czy sta-
nie zdrowia, wyrażanie zgody na rekonstruowanie ciała dziecka dla zaspo-
kojenia oczekiwań dorosłych29. W rodzinach pieczy niespokrewnionej nie-
bagatelną rolę odgrywa dyskurs jakości życia dziecka, który bierze pod 
uwagę zarówno zmienność systemów wartości, jak i kontekst, w którym 
dzieci były wychowywane i otaczane opieką. Należy podkreślić, że dysku-
sja nad dobrobytem dziecka nie powinna odnosić się jedynie do material-
nych warunków życia, ale również do sposobów doświadczania życia przez 
samych ludzi oraz do czynników, które uważają oni za stanowiące o jego 
jakości. Oznacza to, że w tego rodzaju dyskursie powinno się uwzględniać 
dorosłych, dzieci oraz zachodzące między nimi relacje konstruujące role 
społeczne, status w rodzinie i w społeczności lokalnej. W obrębie tego dys-
kursu należy zwrócić uwagę na dwa pojęcia: „elastyczność” rozumianą jako 
zdolność do radzenia sobie z trudnościami rozwojowymi oraz termin 
„dziecięcy punkt widzenia”. Powszechne rozumienie tych terminów może 
zapewnić dzieciom poczucie satysfakcji oraz sensu życia, zwiększyć ich 
możliwości radzenia sobie z trudnościami, a także pozwala wzmocnić po-
tencjał personalny dziecka, rozwój jego możliwości i talentów. W rezulta-
cie, może nastąpić wzrost wzajemnego zaangażowania dzieci i dorosłych 
oraz ich motywacji do współpracy, czego odzwierciedleniem będzie realna 
poprawa jakości życia dzieci. 

 

                                                        
27 K. Ornacka, L. Miś, op. cit., ss. 33-56. 
28 W.S. Rogers, op. cit., ss. 186-187. 
29 M. Szczepska-Pustkowska, Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus wła-
dzy (i demokracji), Impuls, Kraków 2011, ss. 54-60. 
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Podsumowanie 
 
Nie ulega wątpliwos ci, z e z perspektywy pracy socjalnej z rodzinami pie-

czy niespokrewnionej uwzględnianie potrzeb i praw dzieci, a takz e troska  
o jakos c  ich z ycia są związane ze stwarzaniem im moz liwos ci uczestnictwa 
społecznego w waz nych dla nich przestrzeniach. Wzmacnia to ich autono-
mię, zwiększa poczucie sprawstwa i daje motywację do jeszcze większego 
zaangaz owania. Ze strony dorosłych wymaga to jednak pewnej dojrzałos ci, 
otwartos ci i gotowos ci do zmiany. Warto podkres lic , z e fundamentem jako-
s ci z ycia rodzinnego, na kto rą wpływa wzajemne realizowanie dobra dziec-
ka i dobra rodzica, jest wzajemny szacunek oraz poszanowanie godnos ci 
drugiego człowieka. To ono przyczynia się do obserwowalnych zmian  
w poziomie poczucia własnej wartos ci jednostki, wpływa na integralnos c  
emocjonalną, psychiczną, osobistą czy społeczną, rozwo j odpowiedzialno-
s ci osobistej i społecznej czy zdolnos c  wyraz ania własnych uczuc  (emocji) 
oraz zdania bez poczucia wstydu. Niemniej dyskusja nad dobrem dziecka 
oraz jego prawami w z adnym stopniu nie wyklucza faktu, z e budowanie 
relacji z dzieckiem jest procesem, za kto ry całkowitą odpowiedzialnos c  
ponoszą doros li. W przeciwnym bowiem razie, będziemy mieli do czynienia 
ze zjawiskiem, kiedy miłos c  rodzicielska będzie tylko maską dla obojętno-
s ci wobec najmłodszych.  
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FAMILY CARE – THE PERSPECTIVE OF CLINICAL SOCIAL WORK 
 

Summary 
 

The focal point of the article is the discussion on the family community as a social 
phenomenon formed in the course of the voluntary acquisition of dialogical compe-
tences by individuals and the co-formation of a microculture, the essence of which is 
mutual recognition. 
 
Key words: family, clinical social work, recognition, dialogue. 
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