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Z okazji 20. rocznicy założenia Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego przedstawiamy w „Naszym Animatorze” wywiady i artykuły poświęcone działalności oraz inicjatywom Komitetu. Od początku celem KKWR było organizowanie opieki i pomocy dla dzieci ze środowisk biednych, zaniedbanych, alkoholowych, narażonych na
rozmaite patologie. Od początku też realizowaliśmy
cel wyrażony w haśle: „Róbmy wszystko, aby dzieci
wychowywały się w rodzinach własnych”. Zaczęliśmy zakładać środowiskowe ogniska wychowawcze w ścisłej współpracy z
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, w oparciu o zarządy terenowe, świetlice i kadry TPD. Doświadczenia wynikające z pracy tych placówek potwierdziły słuszność założeń. Dzieci uczęszczające do ognisk szybko poprawiały swoje wyniki w nauce, w stu procentach uzyskując promocję do następnych klas. Innym
ważnym efektem było wyeliminowanie potrzeby umieszczania wychowanków
ognisk w domach dziecka lub innych placówkach opieki całodobowej.
Różne aspekty tej problematyki przypominamy na łamach „Naszego Animatora” m.in. w wywiadzie z W. Kołakiem pt. „Aby zostali wartościowymi ludźmi”. Codzienne działania na rzecz dzieci gorszych szans są obszernie przedstawione w artykule o działalności KKWR w Koszalińskiem. Warto też zapoznać się z opinią profesora: Lesława Pytki na temat znaczenia i wartości wychowawczych inicjatyw Komitetu. Idee KKWR przybliżają artykuły o pedagogach rodzinnych i pedagogach ulicznych. Głęboki sens pracy środowiskowej
potwierdzają również prace nadesłane na konkursy literackie zorganizowane
swego czasu dla wychowanków i wychowawców środowiskowych ognisk
wychowawczych TPD.
Szczególnej uwadze polecam te wątki w naszych publikacjach, które poruszają aktualne problemy dotyczące możliwości rozwoju i prawidłowego funkcjonowania środowiskowych ognisk wychowawczych: głównie braku właściwego zabezpieczenia finansowego, niezbędnego dla wypełniania programowych zadań tych placówek.
Na koniec powtórzę to, o czym mówię podczas każdego spotkania i w każdej dyskusji na temat dzieci gorszych szans, a mianowicie, że w nowoczesnym społeczeństwie żyjącym w XXI wieku w Unii Europejskiej nie powinno
brakować pieniędzy na poprawę szans życiowych dzieci z rodzin biednych,
niezaradnych i niewydolnych wychowawczo.
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Przegląd aktualności
Obchody 90-lecia działalności TPD
Na posiedzeniu Zarządu Głównego TPD dnia 27.09. 2008 r.
przyjęto do realizacji program obchodów 90-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Na centralne obchody złożą się:
– inauguracyjny koncert wokalno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych TPD,
– sesja naukowa nt: „90 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kluczem do przyszłości”,
– promocja książek: „W służbie dziecka i rodziny”, „Przyjaciele
dzieci” oraz wydawnictw okolicznościowych,
– wizyta dzieci w Ogrodach Prezydenckich,
– uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Belwederze,
– odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej na Cmentarzu Powązkowskim,
– uroczysta sesja naukowa nt: „Realny świat dziecka w świetle Konwencji o Prawach Dziecka” w 20. rocznicę jej uchwalenia.

90-lecie TPD w Koszalinie
W maju 2008 r. w Koszalinie zapoczątkowano ogólnopolskie
obchody jubileuszu 90-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Obecny na uroczystościach prezes ZG TPD Wiesław Kołak powiedział: „Wybór Koszalina jest formą uhonorowania tutejszych działaczy, którzy odnieśli wielkie zasługi dla naszej organizacji, realizując wiele ważnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz
dzieci. Osobiście bardzo sobie cenię współpracę z gronem koszalińskich działaczy TPD, a szczególnie z prezesem Henrykiem
Zabrockim, który jest uznanym autorytetem nie tylko w środowiskach tepedowskich, ale również w kręgach innych osób zajmujących się problematyką wychowania dzieci i młodzieży. Koszalin
i powiat koszaliński to także obszar, gdzie udało się stworzyć modelowe w skali kraju rozwiązania w zakresie współdziałania z lokalnymi samorządami”.

20 lat Krajowego Komitetu Wychowania
Resocjalizujacego
Zespół wychowanków ognisk TPD napisał: „Z okazji 20-lecia działalności Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego, na ręce Pana Wiesława Kołaka, prezesa Zarządu Głównego TPD i przewodniczącego KKWR – w imieniu prawie 13 tysięcy wychowanków środowiskowych ognisk wychowawczych
TPD w Polsce – przekazujemy serdeczne gratulacje i podziękowania” („Ognisko” nr 10–12, 2008). Wychowankowie piszą, że
inicjatywę Wiesława Kołaka w sprawie tworzenia w kraju środowiskowych ognisk wychowawczych TPD, zaczęto wdrażać
w wielu województwach. Pierwsze ogniska TPD powstały w
1989 roku w Warszawie i kilku podwarszawskich powiatach. W
piątym roku działalności KKWR-u, rozrastająca się sieć ognisk
TPD liczyła już 75 placówek. W 15-leciu działalności KKWRu, prowadzonych było około 330 ognisk z liczbą ponad 15 tysięcy wychowanków. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o dofinansowywaniu ognisk TPD z budżetu kuratoriów
oświaty i wychowania, a Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało o kierowaniu do ognisk TPD części młodzieży z orzeczeniami sądowymi. Ze strony KKWR ogniskom TPD udzielona
była pomoc finansowa i organizacyjno-metodyczna. Nie brakowało pieniędzy na dożywianie, organizowanie zajęć i wypoczynku wychowanków.
„W ostatnich latach – piszą wychowankowie – pogorszyło się
życie w ogniskach, głównie z powodu ograniczenia środków finansowych na ich prowadzenie. Pieniądze przekazane przez kuratoria
oświaty, pozostawiono do dyspozycji władz administracyjnych i w
ogniskach zabrakło pieniędzy”.

Patronat Marii Kaczyńskiej
Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska objęła patronatem Jubileusz 90-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.W piśmie do Wiesława Kołaka, prezesa ZG TPD czytamy:
Szanowny Panie Prezesie,
Dziękuję za list, informację o działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i planowanych obchodach Jubileuszu 90. lecia istnienia Państwa placówki.
Gratuluję Państwu prawie wiekowej działalności na rzecz dzieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci kontynuując szlachetną działalność Stefanii Sempołowskiej zainicjowanej w 1919 roku wciąż jest
bardzo potrzebną instytucją, która zapewnia wszechstronną opiekę swoim podopiecznym.
Zawsze pamiętam, że „wszystkie dzieci są nasze” i staram
się je wspierać, zwłaszcza te najbardziej potrzebujące i skrzywdzone przez los.
W pełni popieram Państwa działalność i obejmę honorowym
patronatem Jubileusz 90. lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci.
Życzę wszystkim, którzy poświęcają swój czas dzieciom w placówkach TPD dalszych sukcesów pedagogicznych i wychowawczych oraz satysfakcji z tak potrzebnej działalności.
Z wyrazami szacunku
Maria Kaczyńska
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Przegląd aktualności
UNICEF o sytuacji dzieci na świecie
W nawiązaniu do wydanego przez UNICEF raportu o sytuacji dzieci na świecie, wraz z informacją, że w tym ogólnoświatowym rankingu Polska nie wypada źle, „Dziennik” z 15.01.2009 r.
zamieścił następującą wypowiedź prezesa Zarządu Głównego TPD
Wiesława Kołaka: „Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, 26
proc polskich dzieci żyje w biedzie lub na jej skraju. Ubóstwo wiąże się z mnóstwem problemów: niedożywieniem, problemami
edukacyjnymi i patologiami. Co gorsza, dziecko z ubogiej rodziny prawdopodobnie podzieli los rodziców, nigdy nie wyrwie się z
kręgu biedy. Aby temu zapobiec, państwo powinno szczególnie
zadbać o swoich najmłodszych obywateli. Tymczasem nie dość,
że płaci śmiesznie małe, kilkudziesięciozłotowe zasiłki na dzieci,
to jeszcze uznało, że mają do nich prawo jedynie rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł. Te absurdalne przepisy muszą się zmienić!
W walkę z biedą wśród dzieci powinny się włączyć władze samorządowe oraz rzecznik praw dziecka. Należy tworzyć świetlice
środowiskowe, w których dzieci mogłyby odrabiać lekcje, jeść
posiłki i liczyć na wsparcie psychologa. Duże wyzwanie stoi także przed polskimi szkołami. To do ich obowiązków powinno należeć zbieranie informacji o sytuacji ekonomicznej uczniów zawiadamianie pracowników socjalnych, którzy mogliby im udzielić pomocy”.

Inicjatywy TPD w Koninie
Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Koninie w dniu
11.10.2008 r. zorganizował IV Ogólnopolski Turniej Rodzinny dla
podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD.
Patronat nad turniejem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego i Prezydent Miasta Konina.
W programie turnieju znalazły się: prezentacje na temat kultury
narodów europejskich w wykonaniu drużyn z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Odbyła się
degustacja narodowych potraw: Austrii, Hiszpanii, Włoch i Polski.
Przeprowadzono konkurencje sprawnościowe. Turniej zakończył
się wręczeniem nagród dla wszystkich uczestniczących drużyn i
uroczystym korowodem.
Z kolei 17.10.2008 r. otwarto Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Rychwale, pow. koniński. W uroczystym otwarciu
ogniska uczestniczyli: starosta koniński Stanisław Bielik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stefan Dziemara, samorządowcy gminy
z burmistrzem Janem Bartczakiem, przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, ks. proboszcz Henryk Janiszewski oraz prezes
Oddziału TPD w Koninie Krystyna Chowańska.
Ognisko objęło opieką 35 dzieci, uczniów miejscowej szkoły podstawowej. Wychowawczyniami są: Dorota Zub (kierująca placówką) i Renata Kopaszewska. W programie działania ogniska przewiduje się: pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie umiejętności życia i współdziałania w grupie. Dożywianie dzieci wzięła na
siebie Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Rychwale.

Konkursy TPD dla dzieci i młodzieży
Zarząd Główny TPD od wielu lat organizuje ogólnopolskie konkursy dla dzieci i młodzieży. W roku 2008 odbył się XIV Ogólno

polski Konkurs Ekologiczny „Dbam o piękno mego Domu-Ziemi” i XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki pod hasłem „Cztery pory
roku i ja”.
Co roku konkursy są ogłaszane w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych: od przedszkoli do szkół średnich. Zainteresowanie konkursami jest duże. Na każdy konkurs napływa kilkaset prac. Podsumowanie odbywa się z udziałem laureatów i ich opiekunów, sponsorów i organizatorów, a kończy się wręczeniem nagród i dyplomów. Staraniem Zarządu Głównego TPD są
wydawane tomiki nagrodzonych i wyróżnionych wierszy z rysunkami pochodzącymi z konkursu ekologicznego.

Ogólnopolski Zlot Korczakowców
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zorganizowało
we wrześniu 2008 r. Zlot Korczakowskiej Młodzieży pod hasłem
„Warszawa jest moja i ja jestem jej”. Zlot Korczakowców odbył
się w 130. rocznicę urodzin Janusza Korczaka. Patronat nad zlotem przyjął Rzecznik Praw Dziecka oraz Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego.
Podczas Zlotu odbyły się: seminarium naukowe „Zobacz.
Usłysz. Powiedz.”; spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem; zajęcia warsztatowe; ognisko; gra terenowa
„Po korczakowskiej Warszawie”; spotkanie przy pomniku Janusza Korczaka i krąg pożegnalny na zakończenie tego ważnego wydarzenia.

Życzenia dla nauczycieli
Prezes Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak z okazji Święta
Komisji Edukacji Narodowej przesłał na ręce pana Sławomira Broniarza, prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, najserdeczniejsze życzenia i podziękowania dla wszystkich
nauczycieli za wieloletnią pomoc i współpracę.
Następnie, podczas spotkania w dniu 16. 10. 2008 r. prezes
Wiesław Kołak udekorował pana Sławomira Broniarza Medalem
im. dr. Henryka Jordana. Prezes ZNP wyraził gotowość przedstawienia wniosków TPD, dotyczących systemowych rozwiązań
spraw opieki i wychowania dzieci, podczas obrad Edukacyjnego
Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim 23.10.2008 r.

Ogólnopolska Scena – Muzyka
Niepełnosprawnego
31. 10. 2008 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie dr Leszek Ploch, prezes Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych zainaugurował Ogólnopolską Scenę – Muzyka
Niepełnosprawnego. Uroczystość zgromadziła dzieci i młodzież z
ognisk wychowawczych TPD oraz placówek dla niepełnosprawnych w Warszawie i województwie mazowieckim. Wśród zaproszonych gości obecna była Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska,
która przyjęła honorowy patronat nad koncertem. Patronat przyjęli również: Prymas Polski kardynał Józef Glemp oraz Wojewoda
Mazowiecki Jacek Kozłowski.
W czasie uroczystości odbył się koncert orkiestry „Mazowia”
oraz zespołu niepełnosprawnych artystów.
Postanowiono, że w Filharmonii Narodowej w Warszawie
będą się odbywały cykliczne występy artystów dotkniętych kalectwem.
Opracował Józef Nowak
Nasz Animator

Jubileusz 20-lecia KKWR

Ratunek dla zagrożonego dzieciństwa!
Pod takim hasłem 20 marca br. w Warszawie odbędzie się XI FORUM Przyjaciół Dzieci Ulicy. Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku celem FORUM jest zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia zorganizowanych form opieki i pomocy dla dzieci zaniedbanych, niedostosowanych społecznie, wychowujących się w rodzinach patologicznych. W szczególności, podczas seminarium, którego naukowe kierownictwo objął prof. dr hab. Lesław Pytka, zostaną wyeksponowane problemy dotyczące funkcjonowania rodzin i znaczenia więzi rodzinnych, a także środowiskowych programów pomocy
dziecku i rodzinie. Ważnym tematem będzie przegląd dokonań Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w ciągu 20 lat jego działalności. Osobne wystąpienia będą poświęcone funkcjonowaniu warszawskiego, konińskiego i koszalińskiego systemu pomocy dzieciom gorszych szans, a także autonomicznym programom pedagogicznym uzupełniającym
system profilaktyki środowiskowej oraz inicjatywom KKWR będącym odpowiedzią na społeczne „znaki czasu”.
W ramach FORUM odbędzie się także debata „Ratunek dla zagrożonego dzieciństwa! Od deklaracji do realizacji”, której moderatorem będzie prof. dr hab. Tadeusz Pilch. Pod hasłem. Oto tezy dyskusji:
– „Zagrożone dzieciństwo” to brak warunków do rozwoju dziecka, a w szczególności: bieda, zaniedbanie kulturowe,
przemoc, krzywdzenie dzieci i patologia w rodzinie, brak bezpiecznego miejsca w najbliższym otoczeniu (szkoła, podwórko, rówieśnicy), zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność (dzieci, rodziców) i brak wsparcia, przymusowa rozłąka z rodziną, brak wrażliwości społecznej;
– Zagrożenia i wspólne obszary działania organów rządowych, samorządowych (edukacji, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, policji, służb porządkowych i innych) oraz organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia dzieciom najkorzystniejszych warunków opieki i rozwoju;
– Rozwiązania prawne i brak ich powszechnej i prawidłowej realizacji;
– Odpowiedzialność i etyka zawodowa osób podejmujących decyzje dotyczące życiowych spraw dzieci i rodziców;
– Blankietowość priorytetów, akcyjność działań i rozpraszanie środków publicznych;
– Brak stabilizacji dla niezbędnych w środowisku i sprawdzonych programów pomocy dziecku i rodzinie (środowiskowe ogniska wychowawcze, pedagog rodzinny, wychowawca podwórkowy, pedagog uliczny, rzecznik praw dziecka TPD, poradnictwo interwencyjne itp.);
– Dysproporcja rozkładu akcentów oraz środków na korzyść profilaktycznych rozwiązań doraźnych (niskobudżetowe i krótkoterminowe zadania konkursowe), a nie systemowych;
– Utrudnienia w partnerstwie publiczno-społecznym (pomijanie możliwości zlecania zadań publicznych z inicjatywy
(wniosków) podmiotów niepublicznych, bezprecedensowe zaniżanie kosztów realizacji zadań zleconych);
Ogłoszona zostanie kampania „Alternatywa 09” na rzecz reaktywacji środowiskowych ognisk wychowawczych TPD
i KKWR pod hasłem: „Zielone światło dla dzieci gorszych szans”.
Do udziału w FORUM zaproszono:
– przedstawicieli ministerstw: edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, spraw wewnętrznych i administracji,
sprawiedliwości,
– rzeczników: praw dziecka i praw obywatelskich, KG Policji,
– przedstawicieli organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zrzeszenia Kuratorów Sądowych, Krajowe- go Komitetu Wychowania Resocjalizującego,
– pracowników nauki,
– media (prasa, ogólnopolskie rozgłośnie radiowe, ogólnopolskie i lokalne stacje TV)
– przedstawicieli samorządów wg zgłoszeń.
Jako coroczna, integralna część FORUM Przyjaciół Dzieci Ulicy, 21 marca 2009 r. odbędzie się Dzień Ogniskowicza
we wszystkich ogniskach TPD i KKWR w całym kraju.
Nr 3–4/2008



Jubileusz 20-lecia KKWR
Potrzebna jest szeroka formuła pracy w środowisku lokalnym.

Aby zostali wartościowymi ludźmi
20 lat Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, przewodniczącym KKWR

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego powstał 20
lat temu z Pana inicjatywy. Od samego początku jest Pan też jego
przewodniczącym. Proszę przypomnieć, jaka idea przyświecała powołaniu Komitetu.
Zanim doszło do oficjalnego powołania Komitetu, wiele rozmyślałem o potrzebie stworzenia systemu opieki nad dziećmi z
biednych środowisk, które z powodu ubóstwa, alkoholizmu i nieporadności rodziców miały minimalne szanse na lepszy start życiowy. W tym czasie w naszym kraju zachodziły ogromne zmiany
w związku z transformacją ustrojową. Negatywnym skutkiem tych
obiektywnie pozytywnych przemian było duże bezrobocie, a tym
samym powiększała się strefa ubóstwa. Wiadomo, że tam, gdzie
jest bieda, łatwo o rozwój rozmaitych zjawisk patologicznych, takich jak alkoholizm, narkomania, przestępczość. Wiele dzieci szukało na ulicach towarzystwa, sposobów na spędzenie wolnego
czasu. Swoje przemyślenia wokół tej sprawy zawarłem w artykule „Szansa dla wszystkich” opublikowanym w „Przyjacielu Dziecka” w 1987 roku. Wtedy już miałem pomysł na powołanie organizacji, która zajęłaby się opracowaniem systemu pomocy dla tej
grupy dzieci. Następnym krokiem było utworzenie w 1988 roku
grupy inicjatywnej, do której przystąpili m.in. ówczesny prezes ZG
TPD Leszek Gomółka, Lech Milewicz, wychowanek „Dziadka” Lisieckiego i prezes ZUS oraz prof. Lesław Pytka, wybitny specjalista w dziedzinie pedagogiki i resocjalizacji. Wkrótce potem KKWR
został afiliowany przy Zarządzie Głównym TPD, a także podjął obowiązki Polskiej Sekcji Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych – FICE. Należy też podkreślić, że Krajowy Komitet
Wychowania Resocjalizującego nie powstał w próżni, lecz niejako
w klimacie, który tworzyli ludzie działający w Stowarzyszeniu im.
Janusza Korczaka, w Kole im. Kazimierza Jeżewskiego, w którym
bardzo aktywnie udzielał się ojciec znanego ogólnie Jerzego Owsiaka, w Kole Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego.
Wstąpili oni do KKWR i bardzo przyczynili się do tego, że Komitet
od początku działał prężnie i z ogromną energią.
Coraz bardziej popularny staje się termin „dzieci ulicy” ...
Organizowanie pomocy dla dzieci ulicy nawiązuje do idei Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, który w okresie dwudziestolecia
międzywojennego utworzył i prowadził Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Ulicy. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego rozwinął swoją działalność, czerpiąc z myśli pedagogicznej oraz doświadczeń tej organizacji. Jednak KKWR wypracował własny system profilaktyczno-resocjalizacyjny odpowiadający dzisiejszym
potrzebom i realiom. Praktycznym wyrazem założeń Komitetu stało
się zakładanie i prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych TPD, które zaczęły powstawać już w latach 1989-1990, najpierw w Warszawie i Stołecznym Województwie Warszawskim, a
później inicjatywa ta została podjęta w innych województwach. W
najlepszym okresie było ich w całym kraju około 400 dla 20 tysię

cy dzieci. Doświadczenie dowodzi, że ognisko jest najlepszą formą
instytucjonalnej pomocy dzieciom ze środowisk biednych, zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo. Jako placówka o charakterze środowiskowym stanowi alternatywę dla przebywania na ulicy, zapobiega niedostosowaniu społecznemu, chroni dzieci przed
sieroctwem społecznym, stwarza im szansę na lepszą przyszłość
i normalne życie w społeczeństwie.
Jak wygląda w praktyce codzienna praca środowiskowego
ogniska wychowawczego TPD?
Dzieci przychodzą do ogniska po szkole. Nacisk kładzie się na
odrobienie lekcji. To bardzo ważny kierunek działania, gdyż większość podopiecznych ma trudności z nauką. W nadrobieniu zaległości pomagają im wychowawcy, coraz częściej też wolontariusze, którymi przeważnie są uczniowie liceów i studenci. Już po
krótkim czasie wyniki w nauce poprawiają się do tego stopnia, że
sto procent naszych wychowanków otrzymuje promocję do wyższych klas. Wśród dzieci uczęszczających do ogniska drugoroczność praktycznie przestała być zagrożeniem. Drugim bardzo pozytywnym efektem jest wyeliminowanie potrzeby umieszczania podopiecznych w domach dziecka i innych placówkach opieki całodobowej. Wiele dzieci przebywa w domach dziecka z powodu biedy i
braku należytej opieki. My uważamy, że nic nie zastąpi wychowania w rodzinie i dlatego jedno z głównych zadań realizowanych w
ogniskach wyraża hasło: ”Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych”.
W programie ogniska jest wiele zajęć rozwijających: plastycznych, muzycznych, sportowych, organizuje się wspólne wyjścia
na basen, do kina, na rozmaite imprezy. Obchodzi się uroczyście
Wigilię Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Dziecka, święta państwowe i ważne rocznice. Dzieci otrzymują paczki świąteczne i z
innych okazji. Dba się również o codzienne potrzeby dzieci, takie
jak odzież, obuwie czy przybory szkolne. W czasie wakacji dziecko może pojechać na kolonię, obóz lub biwak. Dzięki tej kompleksowej opiece poprawia się zarówno fizyczne, jak i psychiczne samopoczucie dzieci, które pozbywają się kompleksów, natomiast rośnie ich wiara w siebie, w możliwość zdobycia wykształcenia i lepszej przyszłości. Mamy wiele dowodów na to, że te nadzieje się spełniają.
Dzieci gorszych szans stają się dziećmi lepszych szans?
Właśnie tak. Potwierdzają to wyniki badań, obserwacje wychowawców oraz relacje wychowanków. Przypomnę, że na 10-lecie
KKWR ogłosiliśmy konkurs literacki pod nazwą „Byłem wychowankiem ogniska TPD”. Nadesłane prace pokazywały, jak bardzo życzliwość, pomoc w nauce, zainteresowanie wychowawcy pomagają w znalezieniu dobrej drogi życiowej. Wychowankowie uczą się,
studiują, pracują, zakładają rodziny. I piszą, że gdyby nie pomoc
uzyskana w ognisku, na pewno nie udałoby się im tego osiągnąć.
Nasz Animator
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Podobne relacje publikujemy w czasopismach „Ognisko” .i „Przyjaciel Dziecka” oraz na stronie internetowej. Warto podkreślić, że
dzięki realizacji programów KKWR zwiększają się szanse życiowe
dzieci bez konieczności zrywania więzów rodzinnych. Istota pracy
naszych ognisk polega bowiem na opiece nad dzieckiem i równoległym oddziaływaniu na jego zaburzoną rodzinę, we współpracy
ze szkołą i lokalnymi instytucjami. W takim podejściu wyraża się
sens i wartość pracy środowiskowej.
W systemie opieki opracowanym przez KKWR ważną rolę
odgrywają tak zwane programy okołoogniskowe. Na czym one
polegają?
Z czasem powstała potrzeba wzbogacenia pracy ognisk i tak
zrodził się pomysł utworzenia takich funkcji, jak pedagog rodzinny, wychowawca podwórkowy i pedagog ulicy. Program pedagoga rodzinnego polega na systematycznej pracy z dzieckiem i rodziną, uczeniu ich wzajemnych, prawidłowych relacji, pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu, prowadzenia gospodarstwa domowego, wreszcie – odpowiedzialności za rodzinę.
Walorem tego programu jest jego środowiskowy charakter. Pedagog rodzinny w razie potrzeby kontaktuje się z pedagogiem
szkolnym, lekarzem, prawnikiem, rozmaitymi służbami, które
mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów konkretnych rodzin.
Dzięki temu ograniczone zostaje zjawisko sieroctwa społecznego. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo często bezpośrednią przyczyną umieszczania dzieci poza rodziną, najczęściej
w domu dziecka, są złe warunki materialne i nieumiejętność bycia rodzicem, ich nieudolność wychowawcza. Nasze doświadczenie pokazuje, że praca pedagoga rodzinnego w wielu przypadkach zapobiega ostatecznej marginalizacji rodziny i jej wykluczeniu społecznemu.
Z kolei program „Pedagog ulicy” ma na celu wyłuskanie z ulic,
bram i podwórek dzieci, które spędzają tam czas z powodu złych
warunków domowych. Pedagog ulicy, zwany czasem po angielsku
street workerem, musi pozyskać zaufanie tych dzieci, proponuje im
udział w zajęciach sportowych, wspólne pójście do
kina, na niedaleką wycieczkę, w końcu także odwiedzenie ogniska. Większość tych
dzieci udaje się uratować
przed trwałą demoralizacją,
pokazać im atrakcyjne i pożyteczne sposoby spędzania
wolnego czasu. KKWR prowadzi szkolenia zarówno dla
pedagogów rodzinnych, jak i
pedagogów ulicy zakończone wręczeniem certyfikatów
potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu.
Uzupełnia te działania wychowawca podwórkowy, który pojawia się na
podwórkach i organizuje dla
przebywających tam dzieci
i młodzieży gry sportowe i
inne zajęcia, po to, aby je
zainteresować czym innym
niż piwem, chuligaństwem,
wandalizmem.
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Warto podkreślić, że w okresie prowadzenia programów okołoogniskowych zdobyliśmy bogate doświadczenie merytoryczne
i organizacyjne warte upowszechnienia. I jeśli jakaś organizacja
podejmuje taką działalność, to przyjmujemy to z satysfakcją jako
potwierdzenie słuszności naszych inicjatyw przedstawionych w
wielu publikacjach.
Jak doszło do opracowania tych wysoce profesjonalnych
programów?
Od powstania KKWR chodziło o to, aby działalność Komitetu
wspomagali wysokiej klasy specjaliści. Dziś możemy stwierdzić,
że był to słuszny kierunek. W Radzie Programowej Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego znalazło się wielu pracowników naukowych i przedstawicieli resortów: edukacji, sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej, jak również instytucji i urzędów, zajmujących się problematyką opiekuńczo-wychowawczą.
W roku 1994 powstał Klub Dyskusyjny KKWR, organizujący co
kwartał spotkania, podczas których dyskutowano tematy dotyczące sytuacji dziecka i rodziny, na przykład: jak zapobiegać sieroctwu społecznemu, w jaki sposób opiekować się dziećmi ulicy,
jak doskonalić pracę środowiskowych ognisk wychowawczych itp.
W wyniku tych dyskusji, prowadzonych na wysokim profesjonalnym poziomie, rodziły się wnioski, a następnie opracowywaliśmy
konkretne programy do ich wdrażania w działalności środowiskowej. Powołaliśmy Ośrodek Metodyczny KKWR, którego zadaniem
jest opracowywanie programów dla działalności środowiskowej i
prowadzenie szkoleń. Kolejną inicjatywą było, od 1996 roku, coroczne organizowanie Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy. Podczas Forum odbywało się seminarium naukowe oraz dyskusja plenarna.
Osobno obradował Dziecięcy Sejmik Ogniskowy. Ponadto w całym
kraju zapoczątkowano obchody Dnia Ogniskowicza, podczas którego organizowane są imprezy artystyczne, sportowe, turystyczne, a także spotkania wychowanków ognisk z przedstawicielami
władz lokalnych, co stanowi okazję do przedstawienia ich problemów i postulatów.
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Bogaty materiał na temat dorobku i różnych form działania
Komitetu i TPD znajduje się w wydawnictwach KKWR. Może warto o nich przypomnieć?
Należy do nich książka „Dajmy dzieciom szansę” wydana z
okazji 15-lecia KKWR, zawierająca wiedzę o powstaniu i rozwoju Komitetu, wspomnianych programach okołoogniskowych, rozmaitych inicjatywach, których celem było wzbogacanie naszej
działalności i podnoszenie jej na coraz wyższy poziom. Przykładem są pobyty socjoterapeutyczne wychowanków ognisk na turnusach weekendowych w Ośrodku KKWR w Serocku, obecnie,
po zbudowaniu nowego pawilonu, funkcjonującego pod nazwą
Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii. Tematy innych rozdziałów to m.in. współpraca międzynarodowa, placówki wsparcia dziennego, prace konkursowe wychowanków ognisk,
wspomnienia wychowawców, ilustrowane zdjęciami dokumentującymi ważne wydarzenia w działalności KKWR. Na dorobek
wydawniczy Komitetu składają się również inne książki i czasopisma. Należy do nich seria wydawnicza pod redakcją Barbary
Głowackiej prezentująca treści będące tematem Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy, na przykład „Być dzieckiem i przetrwać”, „Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca – incydent czy znak czasu?”.
Niemal od samego początku działalności wydajemy czasopismo
naukowe „Opieka-Wychowanie-Terapia”, którego redaktorem naczelnym nieprzerwanie jest profesor Lesław Pytka, autor książek
poświęconych zagadnieniom wychowania i resocjalizacji. W tym
samym czasie zaczyna wychodzić pismo „Ognisko” pod redakcją
Józefa Nowaka, będące ciekawą kroniką wydarzeń i problemów
związanych z działalnością środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. Od czasu powołania Klubu Dyskusyjnego ukazuje się,
początkowo jako biuletyn, a wkrótce już jako czasopismo, „Nasz
Animator”, zawierający sprawozdania z klubowych dyskusji, artykuły, reportaże i wywiady na dyskutowane tematy. O wartości
tych publikacji świadczy m.in. fakt, że są one wykorzystywane
przez studentów kierunków pedagogicznych w pracach magisterskich, a także przez doktorantów i innych pracowników naukowych. Nasza działalność została również opisana w poważnych książkach naukowych, takich jak „Pedagogika resocjalizacyjna” profesora Lesława Pytki „Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna” profesora Bronisława Urbana, czy „Dzieci ulicy” pod redakcją Grażyny Olszewskiej-Baka czy w publikacjach
profesora Andrzeja Bałandynowicza.
Niewiele organizacji może się wykazać tak dużym dorobkiem osiągniętym w stosunkowo krótkim czasie i tak bogato
udokumentowanym. Jednak upowszechnianie inicjatyw i programów KKWR napotyka na duże trudności. Dlaczego tak się
dzieje?
Kłopoty wynikają z braku wystarczających funduszy na prowadzenie ognisk. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku placówki te mogły się dobrze rozwijać dzięki decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowywaniu ich przez kuratoria oświaty i wychowania. Decyzja ta zapewniła im stabilizację
finansową i możliwość realizacji programu profilaktyczno-resocjalizującego. Poziom pracy ognisk był tak wysoko oceniany, że
sądy rodzinne, wobec braku miejsc w młodzieżowych ośrodkach
kuratorskich, kierowały tak zwane dzieci sądowe do naszych placówek. Uzyskiwaliśmy bardzo dobre opinie w ministerstwach zajmujących się problemami opiekuńczo-wychowawczymi, a także podczas licznych spotkań dyskusyjnych, na które zapraszaliśmy osoby reprezentujące wspomniane resorty, instytucje, świat
nauki, organizacje pozarządowe, nauczycieli, działaczy społecz

nych. Jednak zmiana zasad finansowania ognisk spowodowała
regres. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju finansowanie tych placówek zostało przekazane w gestię starostw, niestety bez zabezpieczenia dostatecznych środków finansowych
na ich prowadzenie. W efekcie od 2000 roku, czyli w ciągu ubiegłych 9 lat liczba środowiskowych ognisk zmalała ze wspomnianych 400 do zaledwie 300 placówek w kraju. Przy czym istniejące ogniska zmuszone są do ograniczenia swoich funkcji wychowawczo-resocjalizacyjnych, wskutek czego stają się często
zwykłymi przechowalniami.
Podejmowaliśmy wiele akcji w celu ratowania ognisk, takich
jak SOS dla ognisk, Alternatywa’3 i Alternatywa’5; uczestnicy spotkań i dyskusji poświęconych problematyce profilaktyczno-resocjalizacyjnej wyrażali zdziwienie, że tak potrzebna działalność napotyka na brak zrozumienia ze strony decydentów. Mamy więc do czynienia z sytuacją paradoksalną, bo z jednej strony zewsząd płyną słowa uznania i poparcia dla bardzo potrzebnej działalności, a
z drugiej strony wciąż nie tworzy się warunków potrzebnych do
stabilnej pracy tych placówek.
Jednak, mimo tych trudności, podejmowane są nowe inicjatywy na przykład opracowany ostatnio pomysł tworzenia Ośrodków Pracy Środowiskowej...
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych TPD
przekonuje, że potrzebna jest szersza formuła pracy w środowisku
lokalnym. Toteż Ośrodek Pracy Środowiskowej ma być placówką
wielofunkcyjną, spełniającą zadania edukacyjne, wychowawcze,
rekreacyjne i inne potrzebne rodzinie i społeczeństwu lokalnemu;
ma integrować mieszkańców i władze lokalne wokół rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z przygotowaniem młodego pokolenia do pomyślnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Wieloprofilowy ośrodek ma być zespołem placówek i stałych form
pracy. Powinno przy nim działać koło przyjaciół dzieci zrzeszające
rodziców, byłych wychowanków ognisk i inne osoby rozumiejące potrzebę rozwijania pracy na rzecz dzieci i lobbujące w ich interesie. Oczywiście musi być środowiskowe ognisko wychowawcze, a przy nim ognisko pracy pozaszkolnej, świetlica środowiskowa, socjoterapeutyczna, warsztaty terapii zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej, ośrodek interwencji kryzysowej, poradnia dla
dzieci i rodziców, ośrodek mediacji rodzinnej i inne, zgodnie z potrzebami środowiska. Również tam powinny się skupiać programy okołoogniskowe – Pedagog Rodzinny, Pedagog Ulicy, Wychowawca Podwórkowy, jak również działania rzecznika praw dziecka
TPD, którego zadaniem jest obrona dziecka i przestrzegania jego
praw. Dla młodszych dzieci ośrodek mógłby się starać o zorganizowanie opieki przedszkolnej. Mogą być i inne inicjatywy realizowane przy ośrodkach, wszystko zależy od lokalnych potrzeb, pomysłowości i energii ludzi angażujących się w pracę tej placówki.
Ważną funkcją przewidzianą dla ośrodka jest współpraca z samorządem gminnym, co powinno pozytywnie wpływać na realizację
ich celów i zadań. Ośrodek, skupiając różne inicjatywy mieszkańców i wyzwalając społeczną aktywność miałby, jako dodatkowy
i ważny walor, pozytywny wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego
Wygląda to bardzo interesująco, ale skąd mają pochodzić
środki finansowe na zrealizowanie tego zamysłu? Wiemy przecież, że brakuje ich nawet na prowadzenie ognisk.
Potrzebna jest zmiana przepisów w tym kierunku, aby samorządy były zobligowane do finansowania korzystania przez dziecko z placówki. Aktualne przepisy powodują, że wielu spraw nie
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można załatwić w sposób skuteczny. Ciągle niedobrze jest z dożywianiem dzieci. Stosowane kryteria dochodu w rodzinie, próg
351 zł na osobę, a w przypadku samotnej matki 477 zł, powodują, że zbyt wiele dzieci z biednych rodzin nie kwalifikuje się do
obiadów w szkole. A te, którym ten obiad przysługuje, nie mogą
uzyskać dofinansowania na podwieczorek w ognisku. Jeden posiłek w ciągu dnia dla dziecka to za mało – chyba nie wymaga
to uzasadnienia. Gdyby Ośrodek Pracy Środowiskowej otrzymywał odpowiednią kwotę pieniędzy na każde dziecko, nie musiałby prosić, zabiegać – z różnym skutkiem – o pieniądze na dożywianie, lecz sam we własnym zakresie zorganizowałby zdrowe i tanie posiłki dla dzieci, również w czasie ferii i wakacji, kiedy to część dzieci po prostu głoduje. Wystarczyłaby kontrola,
czy pieniądze są prawidłowo wydatkowane. Podobnie jest z innymi sprawami.
Wynika z tego, że ani konkursy, ani rynek nie rozwiązują tych
problemów. Również samorządy rzadko zapewniają właściwą
pomoc. Co w tej sytuacji zamierza robić KKWR?
Konkursy nie zapewniają ciągłości pracy takich placówek
jak środowiskowe ognisko wychowawcze, ponieważ mają charakter akcyjny, zaś w wychowaniu potrzebna jest ciągłość działań. Zasady organizowania konkursów często nawet odstraszają od przystępowania do nich, gdyż trzeba mieć własny wkład
finansowy, a im większa dotacja, tym większy musi być ten
wkład. Za duże też były oczekiwania władz centralnych wobec
samorządów, bowiem one często nie rozumieją powodów, dla
których miałyby dbać o rozwój działań profilaktyczno-wychowawczych na swoim terenie. Również zasada wolnego rynku
nie sprawdza się w tej dziedzinie i w wielu innych też zawodzi,
o czym po latach jego funkcjonowania dobrze już wiadomo. I
tak polityka społeczna została zamieniona na pomoc społeczną,
ograniczoną do pomocy materialnej biednym. A to za mało jak
na nowoczesne państwo w środku Europy. Potrzebne są takie
przepisy, które ułatwią organizowanie działalności społecznej.
Dawniej dużą pomoc stanowiły środki z Funduszu Przeciwalkoholowego, ale teraz nawet i tego nie ma. Tymczasem, aby zorganizować jakiekolwiek zajęcia dla dzieci np. wyjście do kina
czy wycieczkę, potrzebne są pieniądze. Przypomnę, że opieka
nad dzieckiem w ognisku jest wielokrotnie tańsza niż pobyt w
domu dziecka. A korzyści wychowawcze są nieporównywalne,
oczywiście na korzyść ognisk. Byłbym niesprawiedliwy, gdy-

bym nie powiedział, że niektóre samorządy ze zrozumieniem odnoszą się do tej sprawy i przeznaczają pewne środki na prowadzenie placówek środowiskowych. Jednak są to wyjątki, podczas gdy powinno to stanowić regułę. Obserwujemy też dużą
rozpiętość kwot, jakie samorządy przeznaczają na dziecko, wynoszącą od dziesięciu do ponad stu złotych miesięcznie. Jedynym słusznym wyjściem byłoby ustalenie przez władze resortowe standardów finansowych na uczestnika. Jeśli placówka
miałaby spełniać wszystkie zadania profilaktyczno-resocjalizacyjne, powinna wystarczyć kwota 200 zł miesięcznie na dziecko. Nie jest to dużo, szczególnie gdy porównamy ją z wielokrotnie wyższymi kosztami utrzymania wychowanka w domu
dziecka czy w innych placówkach opieki całodobowej. Na początek dobrze byłoby wylansować Ośrodek Pracy Środowiskowej w każdym powiecie. Kompleksowa działalność opiekuńczowychowawcza przynosi dużo lepsze rezultaty, aniżeli ograniczona tylko do jednego zadania. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ze
względu na swoje struktury działające w całym kraju, może realizować tak wszechstronny model pomocy profilaktyczno-wychowawczej, wypełniając lukę w istniejącym systemie opieki
nad dziećmi i modzieżą.
Może być trudno przekonać do tego projektu decydentów,
tym bardziej w okresie kryzysu gospodarczego. Łatwo tu sięgnąć po argument braku pieniędzy...
Ten argument był zawsze używany. W związku z tym powstaje pytanie, czy chcemy mieć społeczeństwo zacofane edukacyjnie i kulturalnie, czy nie chcemy dbać o dzieci i młodzież – przyszłość narodu? Już kilka wieków temu mądry kanclerz Jan Zamoyski, dbający o krzewienie oświaty, w akcie fundacyjnym zamojskiej uczelni umieścił słowa: „Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”. Należy powtarzać tę prawdę, bo
się o niej zbyt często zapomina. Nowoczesne państwo nie może
się uchylać od pomocy w „chowaniu młodzieży”, szczególnie,
gdy dom rodzinny nie jest w stanie wywiązywac się ze swoich
obowiązków. Dlatego powinno zainwestować w rozwój takich
form opieki i pomocy, dzieki którym dzieci z zagrożonych środowisk miałyby szansę stania się w przyszłości pełnowartościowymi obywatelami.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska

Pomóż dzieciom!
Przekaż 1% swojego podatku na pomoc dla dzieci gorszych szans!
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego jest organizacja pożytku publicznego. Od 20 lat prowadzi działalność społeczną na rzecz dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych demoralizacją, alkoholizmem, narkomanią, przestępczością, potrzebujących pomocy Celem działalności KKWR jest poprawa szans życiowych dzieci z tych środowisk.

W deklaracji PIT wpisz odliczoną kwotę oraz
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego
Numer KRS: 0000130031
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System opiekuńczo-wychowawczy KKWR
W ciągu 20. lat działalności Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego wypracował skuteczne formy przeciwdziałania sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Z inicjatywy KKWR zaczęły powstawać środowiskowe ogniska wychowawcze oraz różnorodne programy pomocy dziecku i rodzinie. Dziś
możemy mówić o tym, że udało nam się wypracować skuteczny
system pomocy profilaktyczno-wychowawczej.
Jubileusz sprzyja refleksji nad tym, co udało nam się w ciągu tych 20. lat dokonać. Jak narodziła się idea powołania Komitetu? Jak tworzyliśmy system skutecznej pomocy dzieciom ulicy,
dzieciom gorszych szans? Na czym polegają profilaktyczne walory tego systemu?
Zadania i formy pomocy udzielanej przez ogniska
Ogniska są placówkami pośrednimi między domem rodzinnym
a placówkami opieki całkowitej, przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z różnych środowisk i w różnym wieku.
Do ognisk przyjmowane są dzieci i młodzież nie wymagające
umieszczenia w zakładzie zamkniętym lub leczniczym ze względu na niewielki stopień deprawacji lub odchyleń psychicznych.
Podstawowym zadaniem ognisk jest równoczesna praca z dzieckiem i jego rodziną. Cechą zaś wyróżniającą spośród innych placówek o zbliżonym profilu jest to, że pracę z dzieckiem i rodzicami ognisko opiera na zasadzie dobrowolności. Inne ważne zadania ogniska to:
– wychowanie resocjalizujące, wdrażanie wychowanków do
przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowanie
właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenie poziomu
kultury osobistej oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
pozytywnych społecznie;
– pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych
i rodzinnych, pomoc w nauce szkolnej i organizowanie czasu
wolnego oraz pomoc materialna w uzasadnionych przypadkach;
– oddziaływanie pedagogiczne na rodzinę wychowanka i pomoc
w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i życiowych oraz
utrzymaniu więzi emocjonalnych z dzieckiem.
W celu zrealizowania tych zadań personel ognisk współpracuje
ze szkołami, do których uczęszczają jego wychowankowie, poradniami wychowawczo-zawodowymi, sądami rodzinnymi, placówkami służby zdrowia, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi oraz innymi ogniwami opiekuńczo-wychowawczymi w środowisku, np. opiekunami indywidualnymi TPD.
W zależności od potrzeb ognisko udziela następujących
form pomocy:
– opieka wychowawcza i wyżywienie w godzinach i dniach ustalonych z rodziną (tzw. grupy dochodzące) oraz doraźna pomoc
materialna;
– kontakty byłych wychowanków z ogniskami, ich udział w niektórych zajęciach organizowanych w ognisku, ewentualne korzystanie z wyżywienia;
– interwencje w sprawach wychowanków ognisk i ich rodzin w
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odpowiednich instytucjach, zakładach pracy i organizacjach
społecznych;
stała, okresowa lub doraźna pomoc i doradztwo pedagogiczne dla rodzin wychowanków lub dzieci zgłaszających się do
ogniska.
Ogniska organizują:
naukę własną wychowanków, przygotowanie zadań domowych;
zajęcia w zespołach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych;
zajęcia w kołach zainteresowań;
udział wychowanków w życiu społeczno-kulturalnym środowiska;
wypoczynek, rekreację, rozrywkę kulturalną, obozy letnie i zimowe;
zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia, do właściwego spełniania obowiązków w rodzinie i społeczeństwie.
Korzyści dla wszystkich

Warto zadać pytanie, jakie korzyści z tak prowadzonej działalności mają dzieci i ich rodziny? Odpowiedź jest tylko jedna. Ogromne, zależne od twórczej inicjatywy i fachowości organizatorów praNasz Animator
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cy ogniska w danym środowisku. Jest to również duża szansa dla
najzdolniejszych nauczycieli i wychowawców, szczególnie nowatorów, ale i tych dopiero po studiach, którzy w ogniskach powinni
znaleźć pełną możliwość samorealizacji zawodowej. Wydaje się
więc, że propozycja jest rzeczywiście wielką szansą dla wszystkich, tak jak o tym pisałem w artykule zamieszczonym w „Przyjacielu Dziecka” nr 9/1987. Jeśli ogniwa TPD mogłyby w pełni
wykorzystać tę szansę, to w naszym systemie opiekuńczo-wychowawczym zostałaby zlikwidowana dotkliwa luka braku masowej placówki profilaktycznej rzeczywiście chroniącej dzieci, młodzież i rodzinę przed skutkami sieroctwa i niedostosowania społecznego. Ogniska utworzone w tepedowskich świetlicach stworzyłyby szansę na rozwój działalności opartej o wieloletnie tradycje pedagogiki TPD.
Dwa lata po opublikowaniu mojego artykułu, w 1989 roku,
powołany został Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, który zainicjował na szeroką skalę rozwój ognisk jako placówek opieki środowiskowej o charakterze nie tylko opiekuńczym,
ale także profilaktyczno-wychowawczym. W kolejnych latach powstawało coraz więcej takich placówek, a ogniska stały się rzeczywiście „szansą dla wszystkich”.
Powołanie Krajowego Komitetu Wychowania
Resocjalizującego
Należy przypomnieć, że inicjatywa utworzenia Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego pojawiła się w drugiej połowie 1988 roku. Wynikała przede wszystkim z sytuacji w ówczesnym systemie opiekuńczo-wychowawczym, a także z potrzeby poszukiwania sprzymierzeńców do działalności na rzecz
dzieci pozbawionych odpowiedniej opieki w domu rodzinnym.
Brakowało placówek o charakterze profilaktycznym. Z tego też
powodu komisje przy państwowych pogotowiach opiekuńczych
nie miały zbyt wielkich możliwości skierowania wychowanka do
placówki profilaktycznej w miejscu zamieszkania, ani do właściwej dla niego placówki opieki całkowitej. Większość województw dysponowała wyłącznie domami dziecka lub możliwością zabiegania w systemie krajowym o miejsce w państwowym
młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W tych ostatnich placówkach zwykle już od listopada danego roku szkolnego brakowało miejsc.
W większości województw nie było placówek opieki częściowej, jakimi są ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci z opóźnieniami szkolnymi i ogniska wychowawcze, a więc placówek, które w swoich planach pracy kładą duży nacisk na pracę z rodziną
własną wychowanka.
W końcu lat 80. ostry kryzys zaczęły przeżywać – głównie ze względu na brak pieniędzy na działalność – kuratorskie
ośrodki pracy z młodzieżą prowadzone przez resort sprawiedliwości. Ich liczba, i tak przecież niewystarczająca, raptownie zaczęła maleć. W takiej sytuacji coraz więcej dzieci zaczęła wychowywać „ulica”. Chcąc zapobiec wychowywaniu dzieci przez ulicę zaczęliśmy organizować środowiskowe ogniska
wychowawcze TPD.
Środowiskowe ogniska wychowawcze
Pierwsze środowiskowe ogniska wychowawcze TPD powstały w Warszawie i w miejscowościach podwarszawskich. W roku
1989 było ich 7 i obejmowały opieką 260 dzieci; po 5 latach funkcjonowało już prawie 100 ognisk. Dziesięciolecie tworzenia ognisk
Nr 3–4/2008

(1989-1999) było okresem ich dynamicznego rozwoju: powstało
ponad 250 ognisk dla prawie 15 tysięcy wychowanków. W 2004
roku pod opieką prawie 300 środowiskowych ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działających na terenie całego kraju pozostawało około 15 tysięcy dzieci. W ciągu 15 lat działalności KKWR wypracowany został i był realizowany w praktyce
profil ogniska jako placówki nie tylko opiekuńczo-wychowawczej,
ale także profilaktyczno-resocjalizacyjnej.
Do podstawowych zadań środowiskowych ognisk wychowawczych TPD należy: udzielanie wychowankom pomocy w nauce, zagospodarowanie wspólnie z dziećmi czasu wolnego, utrzymywanie kontaktu z rodziną i szkołą. Komitet zaś opracowuje i proponuje ogniskom wciąż doskonalone metody pracy, nowe programy profesjonalnej pomocy dziecku i rodzinie, nowoczesne programy pracy środowiskowej.
Profilaktyka uzależnień
W roku szkolnym 1991/1992 inicjowana przez KKWR działalność na rzecz dzieci ulicy została wzbogacona o działalność zespołów ds. profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze szczególnym
uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i
młodzieży oraz ich uzależnieniu od narkotyków.
Zapobieganie uzależnieniom to – w praktycznej działalności
ognisk – wielokierunkowe działania adresowane bezpośrednio
do dzieci (ukazywanie wartościowych sposobów spędzania wolnego czasu, zajęcia terapeutyczne, przekazywanie w sposób dostępny dla dziecka wiedzy o uzależnieniach), a także prowadzona równolegle praca z rodzicami wychowanków. W 1993 roku np.
specjalistyczną pomocą i opieką, organizowaną przez zespoły do
spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji, objęto ponad 2500
dzieci i młodzieży.
Program przygotowany przez KKWR – czytamy w recenzji
tego programu napisanej przez prof. L. Pytkę w 1993 roku – w
odróżnieniu od innych mieści się w standardzie najnowszych,
lansowanych na Zachodzie trendów tzw. „Community Drug’e
prevention”, czyli oddziaływania na młodzież i rodziców w ich
naturalnym środowisku. Jest bowiem wtopiony w sieć i system inicjatyw i placówek już sprawdzonych z punktu widzenia ich efektywności opiekuńczej i terapeutycznej funkcjonujących od 1989 roku.
Środowiskowe ogniska wychowawcze nie tylko zapobiegają i eliminują zjawiska dewiacyjne wychowawczo i społecznie, takie jak przestępczość, alkoholizm czy narkomania, ale ukierunkowane są na systematyczne i całościowe podejście do problemów
dziecka i jego rodziny, bez zbędnej stygmatyzacji indywidualnej i
zbiorowej (...). Od dość dawna wiadomo, że nawet systematyczna detoksykacja i działania następcze wspomagane oddziaływaniami typu korekcyjnego bez wsparcia stosownym programem pracy socjalnej i działalności opiekuńczo-wychowawczej w normalnym, naturalnym środowisku skazane są w dużej mierze na niepowodzenie (...). W konkluzji niniejszej recenzji należy zatem stwierdzić, że program przedstawiony przez KKWR właśnie ze względu
na rozmach organizacyjny i edukacyjno -profilaktyczny w promocji zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zasługuje na uznanie i pełną akceptację.
Dzieci „sądowe” w ognisku
Wspomnieć także trzeba, że na mocy porozumienia zawartego przez KKWR na początku lat 90. z Ministerstwem Sprawied11
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liwości – dzieci i młodzież pozostająca pod nadzorem sądowym
może być kierowana nie tylko do kuratorskich ośrodków pracy z
młodzieżą, ale także do środowiskowych ognisk wychowawczych
jako placówek opiekuńczo-wychowawczych i profilaktyczno-resocjalizacyjnych.
W wywiadzie dla „Przyjaciela Dziecka” (nr 7-12/2003) Andrzej
Martuszewicz, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, członek
Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego podkreślił, że
istnieje wiele punktów zbieżnych w pracy ognisk i pracy kuratora rodzinnego. Wspólne są przede wszystkim cele profilaktyczne: zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu. Oto fragment
wspomnianego wywiadu: “Nasza dotychczasowa współpraca z ogniskami dowodzi, że gdyby nie te placówki, sądy rodzinne miałyby
znacznie więcej pracy. Działalność ognisk przynosi bardzo wymierne efekty, przede wszystkim właśnie profilaktyczne: udaje się zapobiegać oderwaniu dziecka od rodziny, umieszczeniu go w placówce
opieki całodobowej. Dlatego bardzo ważne jest, aby działalność środowiskowych ognisk wychowawczych TPD była w większym stopniu dostrzegana i wspierana finansowo przez władze samorządowe. W tej chwili nie zawsze tak jest. Podkreślę raz jeszcze, że TPD
jest i powinno być nadal znaczącym partnerem kuratorów rodzinnych oraz sądów rodzinnych. Z naszej strony staramy się zachęcać
kuratorów do współpracy z tepedowskimi placówkami, przesyłamy
informacje o działalności ognisk do kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej. W wielu rejonach brak jest nie tylko kuratorskich ośrodków, ale także jakiejkolwiek świetlicy przeznaczonej dla
dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy.
Pamiętajmy także o tym, że placówki dla dzieci sądowych powinny być miejscem atrakcyjnym dla młodych ludzi, miejscem,
które będzie dla nich alternatywą dla dotychczasowego sposobu spędzania czasu wolnego. Takie walory posiadają niewątpliwie ogniska TPD. Tym bardziej więc należy wspierać dalszy ich
rozwój”.
Prawo do życia w rodzinie
Przypomnijmy, że do najważniejszych założeń „Konwencji o
Prawach Dziecka” należy m.in. uznanie, iż rodzina jest najlepszym
środowiskiem wychowania dziecka. W preambule tego dokumentu czytamy: “Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej
osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym,
w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.
W naszej codziennej działalności realizujemy postanowienia
Konwencji dotyczące przede wszystkim prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Podstawowa zasada działalności KKWR brzmi:
„Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach
własnych”. Powołując ogniska, nie chcemy dziecku zastępować
rodziny, chcemy ją wspierać. W systemie KKWR rzecznikami prawa dziecka do wychowania w rodzinie są kierownicy i wychowawcy ognisk, pedagodzy rodzinni, wychowawcy podwórkowi, przyjaciele dzieci ulicy. W swojej codziennej pracy podejmują różnorodne
działania mające na celu zaspokojenie nie tylko ich potrzeb materialnych, ale także potrzeb ważnych dla prawidłowego emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, tj. potrzeby miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, poczucia własnej wartości, więzi emocjonalnej. Są to podstawowe potrzeby, ale jednocześnie podstawowe prawa dzieci. Wspomnieć jeszcze trzeba o realizowanym przez
ogniska prawie do godnych warunków socjalnych, do wypoczynku, czasu wolnego i nauki.
Warto w tym miejscu powiedzieć o jeszcze jednym, ważnym
obszarze działalności ognisk, jakim jest Dziecięcy Sejmik Ognisko12

wy. Pamiętajmy bowiem, że realizacja postanowień Konwencji o
Prawach Dziecka to także zmiana stosunku dorosłych do dziecka.
Czy zawsze pamiętamy i uwzględniamy np. prawo dziecka do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach
go dotyczących, przyjmowania ich z należytą powagą, stosownie
do wieku i dojrzałości dziecka? Sejmiki Ogniskowe są reprezentacją, głosem dzieci, które uczęszczają do ognisk. Organizowane
są corocznie z myślą właśnie o tym, aby głos dziecka był słyszany przez osoby decydujące o jego sprawach.
Pomoc dla wielu tysięcy dzieci
Praca z dziećmi i młodzieżą odbywa się w ich środowisku,
bez odrywania dziecka od rodziny. Wszystkie podejmowane przez
nas działania mają na celu przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dziecka w placówce opieki całkowitej. W ognisku dziecko znajduje pomoc w odrabianiu lekcji, ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego. Ale nie tylko. Nasz system pomocy profilaktycznej jest wciąż doskonalony. W połowie lat 90. zaproponowaliśmy nowe środowiskowe programy pedagogiczne: program pedagoga rodzinnego, pedagoga ulicy, wychowawcy podwórkowego oraz przyjaciela dzieci ulicy.
Wymierne efekty naszej pracy to przede wszystkim znacząca
poprawa sytuacji rodzinnej i szkolnej wychowanków ognisk, a jest
to niemała liczba 20 tysięcy dzieci rocznie. Możemy pochwalić się
tym, że wszyscy nasi podopieczni uzyskują promocję do następnej klasy, żaden nie zostaje umieszczony w placówce opieki całodobowej. A trzeba pamiętać o tym, że co najmniej połowa naszych podopiecznych, zanim znalazła pomoc w ognisku była zagrożona drugorocznością, zaś około 80 % naszych wychowanków przejawia różnorodne zaburzenia: emocjonalne, zachowania,
uczenia się, systemu wartości, kontaktów rówieśniczych i inne.
Większość z nich to dzieci niedożywione, permanentnie głodne, z
wadami rozwoju fizycznego.
Trzeba także pamiętać o tym, że dzieci pozostające bez opieki i kontroli częściej niż inne wchodzą w kolizję z prawem: kradną,
niszczą samochody, urządzenia komunalne, dokonują włamań. Pobyt w ognisku zapobiega interwencji sądów i policji w sprawach
nieletnich, ogranicza liczbę dzieci kierowanych do placówek o charakterze resocjalizacyjnym.
Analizując efekty pracy ognisk osiągnięte w ciągu 20. lat ich
działalności, możemy z całą pewnością stwierdzić, że są to placówki, które skutecznie przeciwdziałają sieroctwu oraz niedostosowaniu społecznemu. Po dwudziestu latach działalności Komitetu możemy stwierdzić, że udało się osiągnąć o wiele więcej niż
planowaliśmy pod koniec lat osiemdziesiątych: udało się nie tylko powołać na terenie całego kraju około 400 środowiskowych
ognisk wychowawczych, ale także stworzyć nowoczesny system
profilaktyczno-wychowawczy. Ale chociaż system KKWR cieszy
się dużym uznaniem, to w praktyce powstawanie, utrzymanie i
rozwój środowiskowych ognisk wychowawczych wiąże się nieustannie z troską o środki finansowe. Wiele ognisk zostało zlikwidowanych z powodu braku środków finansowych na ich prowadzenie; byt wielu działających ognisk jest zagrożony, sytuacja finansowa zmusza wiele placówek do ograniczania zadań profilaktyczno – wychowawczych.
Jubileusz 20-lecia działalności ognisk sprzyja refleksji nad tym,
co udało nam się dokonać, ale także skłania do dyskusji o tym, jak
pracować w kolejnych latach; jak utrzymać i rozwijać sprawdzone formy pomocy dzieciom, którym rodzice nie zapewniają odpowiednich warunków rozwoju.
o
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Jubileusz 20-lecia KKWR
Można wręcz pozazdrościć Komitetowi, że zgromadził wokół swojej idei znaczącą część
przedstawicieli polskiej pedagogiki społecznej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej, a także głęboko
zaangażowanych w tę działalność społeczników, wolontariuszy, profesjonalistów.

Lesław Pytka

Od pomysłu do wdrożenia
systemu KKWR*
Zanim nastąpiła eksplozja rozmaitych stowarzyszeń i fundacji
deklarujących pomoc dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i upośledzonych, powstał Krajowy Komitet Wychowania
Resocjalizującego. Było to w 1989 roku.
Gdy powstaje nowa organizacja, stowarzyszenie bądź komitet można zasadnie zapytać: Po co? W jakim celu? Czy nie mnoży się bytów ponad potrzebę? O czyje potrzeby tu chodzi? I jakiego rodzaju?
Organizatorami Komitetu była garstka ludzi dobrej woli, organizacyjnie i pedagogicznie wykształconych, potrafiących przewidzieć to, czego wtedy nie dostrzegano ani na poziomie centralnym ani na poziomie lokalnym. Nie oznacza to wszakże, iż
założyciele Komitetu mieli proroczy dar przewidywania, jednak
przypuszczali, że – co wielokrotnie sygnalizowano – niewydolny państwowy system opieki i wychowania będzie coraz mniej
skuteczny wobec rosnących zagrożeń, jak również niewystarczający w stosunku do dzieci i młodzieży z zaniedbanych środowisk. I tak się stało.
W kilka lat później coraz częściej pojawiały się informacje o
rosnącym zagrożeniu społecznym, o skandalicznym stanie instytucji opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, o zamierających kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, o zanikaniu tzw. organizacji młodzieżowych, o totalnym zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego... Wprawdzie, jak wspomniałem, powoli
i ociężale instytucje rządowe zaczęły dostrzegać jakby wagę problemów społecznych, które nasiliły się w nowej formie ustrojowej.
Ale cóż z tego, kiedy budżet, możliwości ekonomiczne, prywatyzacja, lustracja, itp. stanęły w centrum zainteresowania wysokich
urzędników państwowych, nie mających ani czasu ani motywacji
do zadbania o realizację postulatów wynikających z różnych raportów dotyczących stanu polskiego systemu opieki, wychowania i resocjalizacji dzieci i młodzieży.
Były więc rzeczywiste podstawy do niepokoju oraz przeciwdziałania, przynajmniej cząstkowo, przewidywanym formom nowej fali patologizacji, którą dotknięta została znaczna
część naszego społeczeństwa. Grupa założycielska Komitetu,
dostrzegając kierunek ewolucji tych zjawisk, wybrała trafnie
optymalne formy działania: animacyjnego, organizatorskiego,
twórczego. Zanim rozpoczęła się „obrona polskiej rodziny”, jej
interesów i wartości, Komitet rozpoczął działalność, zakładając sieć środowiskowych ognisk wychowawczych. O ich działaniu, rozwoju i imponujących efektach wychowawczych i dydaktycznych pisaliśmy niejednokrotnie na łamach kwartalnika „Opieka-Wychowanie-Terapia”, który jest metodyczno- teoretyczną wykładnią wartości (aksjologii), teorii pedagogicznopsychologicznych, ale nade wszystko metodyki oddziaływania
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opiekuńczego, wychowawczego i terapeutycznego w środowisku naturalnym.
Wystartowano działając
Działania Komitetu poszły szerokim frontem. Zaczęto od wdrożeń, nie od dyskusji „o potrzebie-potrzeb”, wystartowano działając. I to właśnie działanie ujawniło olbrzymie zapotrzebowanie i
chłonność środowiska na oferowany przez ogniska wychowawcze typ usług oraz inicjatyw dla dzieci z rodzin zagrożonych, ubogich, niezaradnych. Środowiskowe ogniska zaistniały – jak można przypuszczać – nieodwracalnie, bo potrzeby są ogromne, a instytucje państwowe niewydolne i chyba za mało zainteresowane
losem dzieci i młodzieży.
Działania rozpoczęto od pozyskiwania ludzi przekonanych o
konieczności działania przede wszystkim w środowisku, bez odrywania dziecka od rodziny własnej, nawet tej najbardziej dysfunkcjonalnej. Potem dopiero myślano o środkach i sposobach
działania. Okazało się, że grono społeczników i profesjonalistów poszerzało się nieustannie, że znajdowali oni sponsorów i
przyjaciół, którzy niekiedy z trudem organizowali lokale i fundusze na prowadzenie tzw. „resocjalizacji potencjalnej”, czyli profilaktyki, którą Czesław Czapów nazywał uprzedzającą. Ten kierunek działania nie neguje konieczności istnienia państwowych
instytucji opieki nad dzieckiem, bo jakaś część dzieci i młodzieży pozostanie na tzw. opiece i pieczy państwa. Wynikał on raczej z przekonania, że przy najlepszych nawet intencjach działania instytucjonalnego porażki będą nieuchronne. Tym bardziej,
że warunki społeczno – ekonomiczne spowodują narastanie nowych form zagrożeń właśnie w środowiskach o wysokim poziomie anonimowości stosunków międzyludzkich, czyli przede
wszystkim w miastach.
Komitet zupełnie świadomie nawiązał do idei wychowania
tzw. „dzieci ulicy” czy obecnie standardowego blokowego podwórka. Idea „dzieci ulicy”, propagowana była przez naszego
patrona Kazimierza Lisieckiego i rozpowszechniana jest przez
jego byłych wychowanków, wśród których znajdujemy licznych
sympatyków Komitetu. Można nawet zaryzykować twierdzenie,
że wbrew temu, co się potocznie sądzi, nie na Zachodzie lecz
w Warszawie wymyślono pojęcie wychowawcy „dzieci ulicy”,
obecnie popularyzowane pod nazwą „streetworker”, a zrobił to
właśnie Kazimierz Lisiecki.
* Wypowiedź prof. Lesława Pytki z 1996 roku, publikowana wcześniej
w różnych materiałach KKWR, m. in w książce „Dajmy dzieciom szansę”,
Wyd. KKWR, Warszawa 2005.
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Każdy typ działalności, zwłaszcza organizatorskiej, wymaga
nieustannych zabiegów o trwanie i rozwój zainicjowanych form.
Znamy przykłady efemerycznych komitetów i stowarzyszeń, które nie przetrwały roku, a jeśli nawet, to tylko na papierze. Jeżeli tak
się nie stało z Komitetem, to chyba tylko dlatego, że jego Zarząd, a
zwłaszcza przewodniczący Wiesław Kołak (od wielu lat ten sam)
wykazuje niezrównaną energię i zapał. Jest nie tylko świetnym organizatorem i animatorem ruchu KKWR, ale także jego twórcą i realizatorem w jednej osobie.
Świadczy o tym choćby zakres i rozmach działalności edytorskiej Komitetu, prace klubu dyskusyjnego KKWR, będącego platformą wymiany myśli osób autentycznie zainteresowanych poprawą warunków życia dzieci i młodzieży, czy systematyczne organizowanie spotkań ogólnopolskich. Wszystko to doprawdy jest
godne podziwu i wsparcia. Można wręcz pozazdrościć Komitetowi, że zgromadził wokół swojej idei znaczącą część przedstawicieli polskiej pedagogiki społecznej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej, a także głęboko zaangażowanych w tę działalność społeczników, wolontariuszy i profesjonalistów, zwłaszcza jeśli chodzi o terapię uzależnień czy terapię dzieci i młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego.
Działalność Komitetu jest już zauważalna w skali kraju, mają
tego świadomość (może jeszcze za małą) przedstawiciele rozmaitych resortów, których działalność powinna być zbieżna z tym,
co robi Komitet. Jesteśmy również pozytywnie postrzegani w piśmiennictwie pedagogicznym (artykuły w Nowej Szkole, Problemach Opiekuńczo – Wychowawczych).
Gdy analizuję niektóre raporty, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, czy ostatnio przygotowywany „ Atlas – Demoralizacja i przestępczość nieletnich” wydawany przez Centrum Me-
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todyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, to zauważam, że konstatacje w nich zawarte znane były Komitetowi już
kilka lat wcześniej.
Komitet nie sporządzał raportów, ale po prostu działał
Daleki jestem od apoteozowania w całej rozciągłości osiągnięć Komitetu, który uzyskał osobowość prawną będąc jednocześnie członkiem Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE. Bez wątpienia jego działalność i efekty są imponujące, zwłaszcza jeśli uwzględni się warunki i ograniczone środki finansowe.
Odnoszę wrażenie, iż Komitet Wychowania Resocjalizującego zrobił zdecydowanie więcej w sprawach konkretnych dzieci:
krzywdzonych, maltretowanych, żyjących w ubóstwie i nędzy niż
inne „biura” czy „komitety” skoncentrowane na sporządzaniu raportów, które służą jedynie diagnozie. Chociaż oczywiście dobrze,
że w ogóle takie diagnozy istnieją.
Prawa i wolności, obecnie tak modne w publicystyce prasowej,
ich łamanie, ochrona itp. realizują się bowiem zawsze na poziomie konkretnego dziecka, rodziny, gminy i od tego właśnie poziomu należy rozpoczynać interwencję. Wiele można by powiedzieć
o tym, ile praw przyznanych dziecku to tylko fikcja, bo nie ma ich
wykonawców i gwarantów w zwykłej, szarej codzienności. Środowiskowe ogniska wychowawcze od pierwszego momentu ich
pojawienia się funkcje te realizują na co dzień stwarzając wartościowe środowiska wychowujące, będące alternatywą dla mdłej telewizji, video czy „podkulturowego podwórka”, na terenie którego zaczyna się zabijanie nudy przez ekscytującą działalność przestępczą i paraprzestępczą.
o
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Jubileusz 20-lecia KKWR
Podstawowym zadaniem ognisk jest równoczesna praca z dzieckiem i jego rodziną.

Szansa dla wszystkich*
W niniejszym artykule chciałbym przedstawić własne widzenie możliwości dla zarządów
wojewódzkich TPD, jakie im daje nowy statut ognisk wychowawczych. Dokument ten opracowany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania najprawdopodobniej zacznie obowiązywać w
najbliższym czasie.
Na początek trochę historii
Twórcą zespołu ognisk wychowawczych – własnego imienia
– jest Kazimierz Lisiecki – „Dziadek”, który w 1928 r. zorganizował pierwsze ognisko w lokalu Rady Szkolnej Opiekuńczej przy
ul. Hipotecznej 5. W latach 30-tych organizuje on następne ogniska w Warszawie, potem w Grudziądzu, Toruniu i Łodzi. Później
jest wojna. Wychowankowie K. Lisieckiego uczestniczą w ruchu
oporu. Wielu trafia do więzień i obozów koncentracyjnych. Walczą i giną.
W marcu 1945 r. reaktywuje swoją działalność Ognisko przy
ul. Środkowej. W 1956 roku zostaje ,powołany Państwowy Zespół
Ognisk wychowawczych, w którego skład wchodzą ogniska: „Starówka”, „Świder”, „Praga”, „Muranów”, „Gdynia” i „Sopotnia”.
W 1971 roku Kazimierz Lisiecki przechodzi na emeryturę, a nowym dyrektorem PZOW zostaje dr Maria Łopatkowa, ogólnie znana, m.in. jako działaczka Towarzystwa. Przyjaciół Dzieci. Następuje druga odsłona historii ognisk. Od września roku 1984, po przejściu dr Marii Łopatkowej na emeryturę, dyrektorem PZOW po dzień
dzisiejszy jest Maria Lubieniecka. Jest to trzeci, aktualnie trwający
etap w działalności PZOW im. Kazimierza Lisieckiego.
Nie zamierzam dokonywać prezentacji, ani tym bardziej oceny
osiągnięć ognisk wychowawczych w poszczególnych okresach.
Należy jednak przynajmniej jednym zdaniem stwierdzić, że jest on
bardzo znaczący dla całego systemu opiekuńczo-wychowawczego w naszym kraju.
Dorobek pedagogiczny Kazimierza Lisieckiego jest coraz częściej popularyzowany, głównie za sprawą jego wychowanków. Zrzeszeni w Kole Przyjaciół Dzieci afiliowanym przy Zarządzie Głównym TPD, podejmują oni bardzo wiele różnorodnych inicjatyw, które w zamyśle i realizacji służą kontynuacji myśli pedagogicznych
„Dziadka” Lisieckiego. Doktor Maria Łopatkowa, osoba, która od
lat doskonale wie, jak posługiwać się piórem, sama dba o własny
wkład w dorobek PZOW. Okres trzeci, który można by określić jako
„powrót do korzeni”, nie znalazł jeszcze kronikarza.

Ogniska wychowawcze - ważny składnik systemu
opiekuńczo-wychowawczego
Ogniska są placówkami pośrednimi między domem rodzinnym
a placówkami opieki całkowitej, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie z różnych środowisk
i w różnym wieku. Do ognisk przyjmowane są dzieci i młodzież
nie wymagające umieszczenia w zakładzie zamkniętym lub leczNr 3–4/2008

niczym, ze względu na niewielki stopień deprawacji lub odchyleń
psychicznych. Podstawowym zadaniem ognisk jest równoczesna
praca z dzieckiem i jego rodziną. Cechą zaś wyróżniającą spośród
innych placówek o zbliżonym profilu jest to, że pracę z dzieckiem i
rodzicami ognisko opiera na zasadzie dobrowolności.
Inne ważne zadania ogniska to: wychowanie resocjalizujące,
wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia
społecznego, kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenie poziomu kultury osobistej oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań pozytywnych społecznie; pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, pomoc w nauce szkolnej i organizowanie czasu wolnego oraz pomoc
materialna w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie opieki w
hoteliku ogniska wychowankom zakwalifikowanym na pobyt całodobowy; oddziaływanie pedagogiczne na rodzinę wychowanka i
pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych
oraz utrzymaniu więzi emocjonalnych z dzieckiem.
W celu zrealizowania tych zadań personel ognisk współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają jego wychowankowie,
poradniami wychowawczo-zawodowymi, sądami rodzinnymi,
milicją obywatelską, placówkami służby zdrowia, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi oraz innymi ogniwami opiekuńczo-wychowawczymi w środowisku, np, opiekunami indywidualnymi TPD.
Ognisko w zależności od potrzeb udziela następujących form
pomocy:
– opieka wychowawcza i wyżywienie w godzinach i dniach ustalonych z rodziną (tzw. grupy dochodzące) oraz doraźna pomoc
materialna;
– kontakty byłych wychowanków z ogniskiem, udział ich w niektórych zajęciach organizowanych w ognisku, ewentualne korzystanie z wyżywienia;
– interwencje w sprawach wychowanków ognisk i ich rodzin w
odpowiednich instytucjach, zakładach pracy i organizacjach
społecznym;
– stała, okresowa lub doraźna pomoc, doradztwo pedagogiczne rodzinom wychowanków lub dzieciom zgłaszającym się do
ogniska.
Ogniska organizują:
– naukę własną wychowanków, przygotowanie zadań domowych;
– zajęcia w zespołach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych;
*Artykuł został opublikowanych w „Przyjacielu Dziecka” nr 9/1987.
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zajęcia w kołach zainteresowań;
udział wychowanków w życiu społeczno-kulturalnym środowiska;
– wypoczynek, rekreację, rozrywkę kulturalną, obozy letnie i zimowe;
– zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia, do właściwego spełniania obowiązków w rodzinie i społeczeństwie.
To tylko niektóre z form pomocy udzielanej przez ogniska wychowankom i ich rodzinom. Wychowankami tych placówek mogą
być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia. Są to placówki koedukacyjne. Każde ognisko posiada samorząd – radę wychowanków. Wychowanie do pracy i przez pracę oraz samorządność
w zespole to autentyczna rzeczywistość w ogniskach.

Świetlice TPD ogniskami wychowawczymi
Bardzo często świetlice Towarzystwa były nazywane ogniskami wychowawczymi TPD. Np. Zarząd Wojewódzki w Warszawie
w 1977 r. przyjął nawet w tej sprawie specjalną uchwałę. Nazwa
ta miała podkreślić, że ogniska TPD prowadzą działalność daleko
szerszą niż zajęcia specyficznie świetlicowe. Ognisko miało być,
a w nielicznych przypadkach w tym okresie w Warszawie było,
środowiskowym centrum pracy tepedowskiej. Lokale świetlicowe były wykorzystywane, a może i są (nie mam aktualnego rozeznania) jako baza pracy środowiskowego koła przyjaciół dzieci prowadzącego jedną, a częściej kilka form pracy tepedowskiej.
Lokale świetlicowe wykorzystywano również jako bazę młodzieżowych samorządów podwórkowych, miejsce spotkań działaczy
zajmujących się opieką indywidualną nad dzieckiem i rodziną oraz
pedagogizacji rodziców. Obok typowych zajęć świetlicowych, w
ogniskach dzieci i młodzież mogły odrobić lekcje, znajdując tam
dla siebie nie tylko spokojny kącik, ale również fachową pomoc w
osobie wychowawcy-instruktora.
Często .w placówkach tych przebywały dzieci i młodzież skierowane do nich przez sądy rodzinne i nieletnich (np. placówka w
Warszawie przy ul. Synów Pułku), które wspólnie z innymi dziećmi pod fachową opieką uczestniczyły w procesie wychowawczoresocjalizacyjnym. W świetlicach przygotowywano gorący posiłek, lub gdy nie było warunków, korzystano z taniej gastronomii
znajdującej się gdzieś w pobliżu placówki.Główną przeszkodą w
bardziej dynamicznym rozwoju sieci takich właśnie placówek były
często nieodpowiednie pomieszczenia (strychy, piwnice), w których przyszło prowadzić działalność, kłopoty kadrowe i finansowe. Stosunkowo najkorzystniej pod względem warunków lokalowych i wyposażenia przedstawiały się i przedstawiają placówki w
osiedlach spółdzielni mieszkaniowych.

Uważni czytelnicy, jak też osoby zajmujące się zawodowo lub
społecznie omawianą problematyką dostrzegli, że obie te placówki, a więc zarówno ogniska w ujęciu koncepcyjnym wypracowanym przez Kazimierza Lisieckiego, jak i te prowadzone w okresie
międzywojennym, najpierw przez RTPD, później przez TPD, mają
– szczególnie w części zadaniowej – wspólny mianownik, są przeznaczone dla dzieci i rodzin z problemem wychowawczym.
Dlatego też, korzystając ze statutu ognisk wychowawczych, zarządy wojewódzkie TPD mogłyby, w większych metrażowo lokalach
świetlic, tworzyć tepedowską sieć ognisk wychowawczych. Korzyści byłyby dla wszystkich. Dla oświaty takie placówki są niezbędne
w systemie wychowania, dla TPD ogniska byłyby również szansą
właściwego zaprogramowania pracy w świetlicach. Tak pomyślane
placówki stworzyłyby szansę jakościowo lepszej pracy dla dzieci i
rodzin z najbliższego środowiska. Etatowy personel ognisk zarządów rejonowych TPD mógłby lepiej organizować właściwie wszystkie zakresy swojego społecznego działania. Z drugiej strony działalność społecznych opiekunów indywidualnych TPD znacząco wspomagałaby pracę pracowników pedagogicznych ognisk.
Warto zadać pytanie, jakie korzyści z tak prowadzonej działalności miałyby dzieci i ich rodziny? Odpowiedź jest tylko jedna.
Nieograniczone, zależne od twórczej inicjatywy i fachowości organizatorów pracy ogniska w danym środowisku. Jest to również
ogromna szansa dla najzdolniejszych nauczycieli i wychowawców, szczególnie nowatorów, ale. i tych dopiero po studiach, którzy w ogniskach powinni znaleźć pełną możliwość samorealizacji zawodowej. Wydaje się więc, że propozycja jest rzeczywiście
wielką szansą dla wszystkich.
Jeśli ogniwa TPD wykorzystałyby tę szansę, to w naszym systemie opiekuńczo-wychowawczym zostałaby zlikwidowana dotkliwa luka braku masowej placówki profilaktycznej rzeczywiście
chroniącej dzieci, młodzież i rodzinę przed skutkami sieroctwa i
niedostosowania społecznego.
Od nowego roku mogłyby pracować trzy rodzaje ognisk wychowawczych. Tradycyjne, oparte o koncepcję pedagogiczną,
wypracowaną przez Kazimierza Lisieckiego. Aktualnie działające
w Warszawie i Gdyni, a od nowego roku szkolnego również w Puławach, placówki te stanowiłyby równocześnie bazę szkoleniową
dla kadry pedagogicznej dla innych nowo powstających placówek. Ogniska utworzone w tepedowskich świetlicach stworzyłyby szansę na rozwój działalności opartej o wieloletnie tradycje pedagogiki TPD. Wreszcie Kuratoria Oświaty i Wychowania powinny
starać się organizować ogniska w lokalach z odzysku, w których
nauczyciele – wychowawcy nowatorzy mogliby prowadzić wspomniane placówki autorskie.
Wszystkich zainteresowanych organizacją ognisk czy pracą
w tych placówkach zapraszamy do zgłoszenia uwag, propozycji,
ofert – na adres redakcji.
Wiesław Kołak

Zapal zielone światło dla dzieci gorszych szans
Wpłać 1% swojego podatku z przeznaczeniem na pomoc dla podopiecznych TPD.
W deklaracji PIT wpisz: odliczoną od podatku kwotę oraz

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny.
Numer KRS 0000114345
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Jubileusz 20-lecia KKWR
Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych.

Historia powstania i dokonań
Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego
Rok 1987: W „Przyjacielu Dziecka” ukazuje się artykuł Wiesława Kołaka przedstawiający wizję polegającą na stworzeniu sieci środowiskowych ognisk wychowawczych - placówek o profilu
opiekuńczo-wychowawczym i profilaktyczno-resocjalizacyjnym,
które miały pracować z dzieckiem w środowisku lokalnym, bez
odrywania go od jego rodziny.
W 1988 roku Wiesław Kołak organizuje spotkanie grupy inicjatywnej, z udziałem kilku osób m.in. Leszka Gomółki – ówczesnego
prezesa ZG TPD i prof. Lesława Pytki, która opracowuje założenia
działalności Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego.
W tym samym roku podczas obrad plenarnego zebrania Zarządu
Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zapada uchwała o afiliowaniu KKWR przy ZG TPD. W tym też czasie KKWR, zgodnie z ustaleniami władz TPD i FICE, podejmuje obowiązki Polskiej Sekcji Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych – FICE.
W roku szkolnym 1989/90 powstają pierwsze środowiskowe ogniska wychowawcze TPD w Warszawie i Stołecznym Województwie Warszawskim. Są one szeroko popularyzowane, a do
KKWR przyjeżdżają działacze z Łodzi, Poznania, Konina, Koszalina
i innych miast w celu zapoznania się z tą inicjatywą.
W 1990 roku, na wniosek KKWR, Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje decyzję o powołaniu Ośrodka OpiekuńczoWychowawczego w Serocku. Oprócz wakacyjnej akcji wypoczynkowej, prowadzone tam są weekendowe socjoterapeutyczne pobyty dzieci ze środowiskowych ognisk wychowawczych
TPD. Po wybudowaniu nowego pawilonu Ośrodek w 2004 roku
zostaje przekształcony w Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii.
Rok 1993: funkcjonuje już 75 ognisk. Na wniosek KKWR Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje decyzję o dofinansowaniu
tych placówek przez kuratoria oświaty i wychowania, co zapewnia stabilizację ich działalności. W sprzyjającym klimacie rozpoczynają się prace nad programami „pedagog rodzinny”, „wychowawca podwórkowy”, „przyjaciel dzieci ulicy”. Powstaje Krajowy
Ośrodek Metodyczny.
W 1994 roku rozpoczynają się spotkania Klubu Dyskusyjnego
KKWR, podczas których omawiane są szczegółowo różne aspekty opieki nad dziećmi. Biorą w nich udział działacze KKWR i TPD
oraz innych zapraszanych organizacji, jak również przedstawiciele zainteresowanych instytucji, ministerstw, świata nauki. Sprawozdania z dyskusji są publikowane początkowo w specjalnym biuletynie, a później w „Naszym Animatorze” wzbogaconym o artykuły, wywiady, reportaże. Od początku istnienia KKWR wychodzi
również pismo „Ognisko” – ciekawa kronika wydarzeń i problemów związanych z działalnością ognisk. Pismo redagują dzieci i
młodzież ze środowiskowych ognisk, pod kierunkiem Józefa Nowaka. Równocześnie zaczyna ukazywać się pismo naukowe poNr 3–4/2008

święcone problemom wychowania i resocjalizacji pt. „Opieka –
Wychowanie – Terapia”, którego redaktorem naczelnym jest do
dziś prof. Lesław Pytka.
W 1996 roku zorganizowane zostaje w Koninie pierwsze Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy. Następne odbywają się w Warszawie.
Podczas II Forum (międzynarodowego z udziałem delegatów z 9
państw) przyjęto polską definicję dzieci ulicy. Upowszechnia się
hasło „Zróbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych” będące ważnym przesłaniem działalności KKWR.
Powołane zostaje Centrum Działalności Charytatywnej organizujące początkowo pomoc powodzianom, następnie dary rzeczowe
dla dzieci biednych, głównie ze środowiskowych ognisk wychowawczych TPD.
Rok 1997: w porozumieniu z FICE postanowiono obchodzić
co roku 21 marca Święto Dzieci Ulicy, które jednak nie zostało
zaaprobowane przez wychowanków ognisk, wobec czego ustanowiono dla nich Dzień Ogniskowicza – święto kilkunastu tysięcy wychowanków tych placówek, podczas którego organizowane są festyny, imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, dyskoteki, spotkania z władzami wszystkich szczebli itp. Ustanowiono Godność „Przyjaciel Dzieci Ulicy” oraz Medal Pamiątkowy „Przyjaciel Dzieci Ulicy”. Upowszechnia się określenie dzieci gorszych szans.
Lata 1999-2005: po 15 latach działalności dorobek KKWR –
środowiskowe ogniska wychowawcze – zagrożony jest likwidacją, bowiem po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju finansowanie ognisk zostało przekazane z kuratorium oświaty w gestię starostw bez zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na ich prowadzenie.. Coraz mniejsze środki przeznaczane przez budżet państwa i samorządy spowodowały, że ogniska
przestały realizować swoją funkcję profilaktyczno-resocjalizacyjną, stając się w dużej mierze przechowalniami dla dzieci. Zmniejsza się również liczba tych placówek: jeszcze niedawno było ich
około 400 w kraju, teraz jest 300. Sytuacja ta określa plan działania na najbliższe lata: trzeba odbudować wybitnie efektywny system profilaktyczno-resocjalizacyjny KKWR oraz nadać mu nową
dynamikę, odpowiednio do wyzwań XXI wieku i obecności Polski
w Unii Europejskiej.
Rok 2006: powstaje Międzynarodowa Federacja Przyjaciół
Dzieci, której głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz
ochrony interesów dzieci gorszych szans na forum międzynarodowym. W celu realizacji tej idei działa grupa inicjatywna składająca się z przedstawicieli: Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, TPD Liban oraz Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE. Zespół działa pod
kierunkiem Wiesława Kołaka, pomyslodawcy tej inicjatywy. o
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Jubileusz 20-lecia KKWR
Z inspiracji prezesa KKWR Wiesława Kołaka w 1992 roku w regionie koszalińskim zaczęły
działać pierwsze środowiskowe ogniska wychowawcze TPD.

Delegatura Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Koszalinie

Oferta dla dzieci i środowiska
Profesjonalnie przygotowana i wciąż szkoląca się kadra,
wszechstronna oferta edukacyjno – wychowawcza dla podopiecznych ponad czterdziestu świetlic środowiskowych, pomoc w integracji wszelkich służb społecznych w celu przeciwdziałania przemocy – taki jest obecny wizerunek koszalińskiej delegatury Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego.
Na początku lat 90. powstał w Koszalinie zespół do spraw
profilaktyki uzależnień, resocjalizacji i pomocy ofiarom przemocy.
Członkowie zespołu prowadzili terapię par małżeńskich oraz rodzin, a także doradztwo rodzinne, mediacje, szkolenia wolontariuszy. Niektórzy z nich (jak np. pedagog i terapeutka rodzinna Ewa
Chełkowska-Łukaszewicz) pracują tam nieprzerwanie od prawie
dwudziestu lat.
Już w pierwszej połowie lat 90. zaczęły działać grupy
wsparcia dla kobiet, mających problemy m.in. ze współuzależnieniem i przemocą domową. Zespół podejmował ponadto interwencje kryzysowe. Na szeroką skalę zakrojone było poradnictwo prawne. Przez kilka lat nieprzerwanie współpracowały
z zespołem sędzia Ewa Dikolenko (obecnie z wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Koszalinie) oraz nieżyjąca już sędzia Adela Pięta z wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Pierwsze świetlice
Z inspiracji prezesa KKWR Wiesława Kołaka, twórcy i pomysłodawcy środowiskowych ognisk wychowawczych TPD, w
1992 roku w regionie koszalińskim zaczęły działać pierwsze takie ogniska. Tworzone były z myślą o dzieciach i młodzieży głównie ze środowisk ubogich, zagrożonych patologiami społecznymi. Miejsce w ogniskach na wsiach znalazły dzieci z rodzin tzw.
popegeerowskich, ogarniętych poczuciem beznadziejności i niewiary, które po przemianie ustrojowej utraciły pewne źródło dochodów. Pierwsze ogniska w mieście roztoczyły opiekę przede
wszystkim nad dziećmi ze środowisk dotkniętych bezrobociem.
Twórcy i wychowawcy środowiskowych ognisk wychowawczych
od początku otoczyli swych podopiecznych wszechstronną opieką. Oprócz pomocy w nauce i popołudniowego posiłku proponowali wychowankom różnorakie zajęcia integracyjne. Programy
profilaktyczne, adresowane do wychowanków ognisk, nosiły tytuły takie jak: „Zanim spróbujesz”(nt. m.in. narkotyków i narkomanii) czy „Jak żyć z ludźmi” (o przestrzeganiu podstawowych
norm społecznych). Wychowawcy ognisk w formie dialogu zapoznawali dzieci z ich prawami i obowiązkami (zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka), rozmawiali o przemocy wobec dzieci i skutkach zachowań agresywnych wobec rówieśników. Pracowali nad umiejętnością zastępowania agresji (jeden z programów realizowany był pod hasłem „W kuźni Hefajstosa – kreatywna agresja”). Poprzez systematyczną pracę nad wyrównywa18

niem braków w materiale nauczania starali się korygować wszelkie braki w socjalizacji dzieci i młodzieży. Na efekty tego działania nie trzeba było długo czekać. Nauczyciele nie kryli zdumienia,
że ich uczniowie, do tej pory niechętnie poddający się szkolnym
obowiązkom, zaczynali wykazywać się starannością i stale odrobionymi zadaniami. Słabi uczniowie stawali się lepszymi i przestawali unikać szkoły. Najbardziej wymiernym skutkiem działalności wszystkich świetlic środowiskowych w regionie koszalińskim jest stuprocentowa tzw. zdawalność ich podopiecznych z
klasy do klasy. Okazało się, że wystarczy trochę życzliwego zainteresowania; czasem pomoc w nadrobieniu zaległości, by zaniedbane dzieci zaczęły z własnej woli i bez większego trudu wywiązywać się ze szkolnych obowiązków.
Dzięki inicjatywie Wiesława Kołaka oraz pomocy Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego od 1996 roku
koszalińskie środowiskowe ogniska wychowawcze dysponują żaglówką. Do dzisiaj (z sukcesami!) realizuje się tu program
wychowania przez żeglarstwo. Wychowawcy w ogniskach stale przekonują wychowanków do zdrowego stylu życia. W miarę możliwości organizują im wyjazdy na basen, zajęcia sportowe w salach gimnastycznych i na powietrzu. Podopieczni świetlic wyjeżdżają na wycieczki, rajdy i festyny. Kierownicy ognisk i
wolontariusze zabiegają o zabawki, książki, używane komputery
itp. Przez osiem miesięcy 2005 roku Ośrodek realizował w Darłowie (powiat sławieński) program „Bezpieczne ulice, bezpieczne dzieci”, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
spędzających większość czasu poza domami, a więc poza kontrolą rodziców i opiekunów. Uczestnicy programu, podobnie jak i
inni wychowankowie środowiskowych ognisk wychowawczych,
spędzali czas po części na zajęciach świetlicowych, po części
natomiast na zajęciach o charakterze rekreacyjno-sportowym. Z
późniejszych obserwacji realizatorów programu, a także z rozmów z sąsiadami jego uczestników i pracownikami socjalnymi
miejscowego ośrodka pomocy społecznej wynika, że po zakończeniu programu objęci nim wychowankowie lepiej funkcjonują
zarówno w szkole, jak i wśród rówieśników poza szkołą. Panują
nad własną agresją, stali się bardziej otwarci w kontaktach; poprawiły się ich wyniki w nauce. Zaczęli spędzać czas wolny aktywnie, w sposób społecznie akceptowany. Podniósł się poziom
ich kultury osobistej.
Skorzystanie przez rodziców z zaproszenia na ogniskowy Dzień Matki czy festyn spor towy sprawia, że widzą oni
swoje dziecko w innym świetle; poznają jego mocne strony,
a nieraz ukryte wcześniej talenty. Ważną rolą opiekunów jest
uświadomienie rodzicom, że bieda, bezrobocie i inne patologie, których nierzadko bardzo się wstydzą, nie stanowią przeszkody dla właściwego wychowania i rozwoju dzieci. Czasem,
za sprawą dzieci, rodzice wydobywają się z poczucia beznadziejności spowodowanego długotrwałą niekorzystną sytuacją życiową.
Nasz Animator
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Koszaliński Ośrodek Metodyczny KKWR

Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym

Koszalińska filia Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w postaci Ośrodka Metodycznego działa od 1 października 1996 roku. Filia rozpoczęła działalność od szkolenia rad pedagogicznych w szkołach. Dotyczyły one m.in. rozwiązywania
problemów wychowawczych metodą Thomasa Gordona, socjoterapii jako metody wychowania, przemocy i agresji wśród dzieci
i młodzieży, wychowania seksualnego, przeciwdziałania seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, zjawiskom dewiacji i przestępczości nieletnich z realizacją systemów profilaktyki wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie, subkultur chuligańsko –
przestępczych, systemu ochrony praw dziecka i rodziny w przepisach prawa karnego, pracy z uczniem zdolnym. Zakładając, że
prawidłowy rozwój dzieci zależy w dużej mierze od kompetencji zajmujących się nimi dorosłych, Ośrodek od początku kierował swą ofertę do nauczycieli, pracowników socjalnych, pedagogów, wychowawców ognisk, wychowawców domów dziecka,
rodzin zastępczych, policjantów, sędziów rodzinnych, kuratorów,
lekarzy, działaczy samorządowych i pozarządowych. Uczestnicy
szkoleń zapoznawali się z podstawami socjoterapii, sposobami
zapobiegania agresji, narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży. Tematyka warsztatów dotyczyła m.in. pracy z rodziną dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
a także aktywizujących metod pracy z grupą w oparciu o pedagogikę zabawy.
Wraz z wejściem w życie reformy administracyjnej kraju decyzją Zarządu KKWR powołano w Koszalinie terenową delegaturę
Komitetu, obejmującą nie tylko byłe województwo koszalińskie, ale
także powiaty sławieński (dawne słupskie) i wałecki (dawne pilskie). Pełnomocnikiem delegatury został ówczesny prezes oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, Henryk Zabrocki.
Funkcję tę, z niespełna pięcioletnią przerwą, sprawuje on do dziś.
Podobnie długim okresem pracy w delegaturze może pochwalić się
jej sekretarz Wanda Kielar. W ramach delegatury działały środowiskowe ogniska wychowawcze (których liczba z roku na rok systematycznie rosła), Ośrodek Metodyczny i zespół ds. profilaktyki
uzależnień, resocjalizacji i pomocy ofiarom przemocy. We wrześniu 2000 roku ten ostatni zmienił nazwę na Rodzinny Ośrodek Mediacyjno – Terapeutyczny TPD i równocześnie poszerzył ofertę o
telefon zaufania, ustanowienie w Koszalinie przy TPD Rzecznika
Praw Dziecka oraz grupę socjoterapeutyczną dla młodzieży i grupę dla dzieci i młodzieży z rodzin bezrobotnych.
Grupy te spotykały się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Prowadzący musieli wykazywać się taktem i delikatnością, by dzieciom rodziców z syndromem tzw. wyuczonej bezradności wskazywać alternatywne style życia, a przede
wszystkim uświadamiać, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rozwoju są one w stanie realizować wszystkie własne
plany i marzenia. Inną formą samopomocy, idealnie wpasowaną
w oczekiwania i potrzeby mieszkanek zarówno Koszalina, jak i
małych miejscowości regionu koszalińskiego, były grupy wsparcia dla kobiet, będących ofiarami przemocy, prowadzone przez
terapeutkę Lucynę Wesołowską. Większość tych kobiet po raz
pierwszy usłyszała tam o współuzależnieniu, syndromie związku kata i ofiary oraz o możliwościach samodzielnego przeciwstawienia się złej sytuacji, w jakiej znalazły się na skutek związków
z tzw. przemocowcami. O ogromnym zainteresowaniu i prawdziwej potrzebie korzystania z grup wsparcia może świadczyć
choćby to, że wiele kobiet dojeżdżało na zajęcia po kilkanaście
kilometrów rowerami.

Rodzinny Ośrodek Mediacyjno – Terapeutyczny TPD w Koszalinie od początku pozyskuje pieniądze na swą działalność z
wszelkich możliwych źródeł. Profesjonalizm i wysoki poziom
usług świadczonych przez zatrudnionych w nim terapeutów sprawia, że ośrodek zyskał zaufanie i konkretne wsparcie poszczególnych samorządów, gminnych komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, sponsorów, Lions Club, Kiwanis, Koszalińskiego Banku Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Związku Harcerstwa Polskiego,
sponsorów. Z roku na rok wzrasta też liczba rodzin, którym ośrodek udziela pomocy.
W 2001 roku, dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego w
Szczecinie, na realizację programu „Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” rodzice wychowanków
dziesięciu ognisk środowiskowych z małych miejscowości ukończyli szkoły dla rodziców, a szefowie tych ognisk skorzystali ze
szkolenia w zakresie przemocy rówieśniczej. Rzecznik praw dziecka natomiast odbył cykl spotkań z młodzieżą gimnazjalną na temat praw dziecka i przeciwdziałania przemocy. Pierwszy w Polsce społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD Henryk Jeszke przez
osiem lat swej działalności przy delegaturze KKWR w Koszalinie
konsultował lub wydawał pisemną opinię w przypadkach przemocy i zaniedbywania dzieci, naruszania praw dzieci niepełnosprawnych, naruszania praw uczniów w szkole oraz spraw rodzinnych
(rozwód rodziców, kwestia przejęcia opieki nad dzieckiem itp.). W
razie konieczności interweniował w sądach rodzinnych, prokuraturach, szkołach i urzędach. W 2003 roku TPD i KKWR przystąpiły
do współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie w realizacji programu „Szlakiem zranionych gniazd”, którego nadrzędnym
celem było budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2005 roku, korzystając z finansowania Urzędu
Marszałkowskiego, pracownicy Ośrodka Metodycznego promowali
wspomniany system, organizując konferencje w poszczególnych
powiatach. Przeszkolono członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych: pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów,
kuratorów sądowych, przedstawicieli służby zdrowia.
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Pokonywanie barier
Ostatnie lata funkcjonowania środowiskowych ognisk w regionie koszalińskim, których obecnie działa ponad czterdzieści, przyniosły ukierunkowanie ich działania na konkretne potrzeby wychowanków z małych miejscowości. Znając oczekiwania i możliwości
swych podopiecznych, wychowawcy opracowali program pracy
w czterech zespołach tematycznych. Pierwszy z nich, we współpracy z aktorami Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie,
koncentruje się na edukacji cyrkowo-teatralno-muzycznej. Młodzi
członkowie zespołu tańczą i śpiewają w zespołach; przygotowują aktorskie etiudy w kółkach teatralnych. Najbardziej zaangażowani z nich mieli już okazję obejrzeć w nagrodę spektakl w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich działa ogniskowa sekcja ekologiczno – rekreacyjna. której członkowie czynnie uczestniczą w dorocznych olimpiadach sportowych, integrujących ogniskowe drużyny z całego
regionu. Na co dzień promują wśród rówieśników zdrowy styl życia; włączają się w zajęcia sportowe i rajdy, obserwują rośliny i
zwierzęta w lasach, prowadzą zielniki i uprawiają tzw. „śmieciosztukę”, czyli wykonują prace plastyczne z odpadów i runa leś19
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nego. Bardzo interesujące prace plastyczne wykonują też dzieci z
sekcji artystycznej pod kierunkiem wychowawców, przygotowanych uprzednio przez profesjonalną plastyczkę (przewodniczącą
koszalińskiego koła ZPAP). Adepci sztuki wykonują swoje pierwsze linoryty, kolaże, fotomontaże, reliefy, monotypie, rzeźby w glinie, prace malarskie – akwarelowe i olejne.
Kolejna grupa uczy się poprawnego pisania pod atrakcyjnym
szyldem sekcji dziennikarskiej; uczestniczyła już w warsztatach w
miejscowej telewizji kablowej, rozgłośni radiowej i lokalnym dzienniku. Przeszkoleni przez miejscowych dziennikarzy wychowawcy
świetlic pomagają podopiecznym w redagowaniu własnych tekstów, obróbce zdjęć, tworzeniu strony internetowej. Efekty tej pracy zawiera prawdziwa gazeta, której formuła i szata graficzna została wymyślona przez wychowanków świetlic. W każdej świetlicy
odbyły się socjoterapeutyczne zajęcia psychoedukacyjne w celu
zarówno podniesienia samooceny i poziomu asertywności dzieci, jak i przekazanie im wiedzy o profilaktyce przeciwalkoholowej,
przeciwnarkotykowej i hiv/aids oraz seksualnym molestowaniu i
innych rodzajach przemocy.

Edukacja
Od kilku lat Ośrodek Metodyczny filii KKWR w Koszalinie
wspiera miejscowe instytucje powiatowe, prowadząc szkolenia i
warsztaty dla kadr. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy uczą
się technik redukcji stresu i konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji wychowawczych i problemów rodzin zastępczych, zrekonstruowanych oraz adopcyjnych, pracownicy Domów Pomocy Społecznej (których w powiecie ziemskim koszalińskim jest aż sześć)
poszerzają wiedzę o chorobie alkoholowej, opiece nad pacjen-
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tem w podeszłym wieku według nowoczesnych standardów budowania relacji opiekun – mieszkaniec DPS. Ośrodek realizuje
ponadto projekty szkoleniowe, współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Dzięki nim usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych i domu dziecka uczestniczą w
warsztatach, przygotowujących ich do samodzielnego funkcjonowania; członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych
uczą się sztuki mediacji i negocjacji oraz systemowego wspierania rodziny w kryzysie. W ramach samokształcenia i doskonalenia własnych umiejętności pracownicy Ośrodka i osoby stale z nim współpracujące wzięli udział w programie edukacyjnym
Unii Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Prawie 60 osób uczestniczyło w szkoleniach wyjazdowych
do ośmiu krajów Unii, odbywających się w blokach programowych „Druga szansa – modele pracy ze szkolnymi agresorami i
ich ofiarami” oraz „Doskonalenie kompetencji i umiejętności trenerów rodzin zastępczych”.
Reasumując, w latach 2000 – 2008 Ośrodek przeszkolił prawie
20 tysięcy osób. Odbyło się blisko 500 szkoleń w ramach spotkań z radami pedagogicznymi szkół i przedszkoli, 48 programów
profilaktycznych adresowanych głównie do dzieci i młodzieży, 71
kursów w wymiarze od 60 do 220 godzin, 93 zajęcia warsztatowe
oraz 39 seminariów i konferencji (w tym również międzynarodowych). Do stałych współpracowników Delegatury KKWR w Koszalinie należą: Ewa Chełkowska-Łukaszewicz, Aleksandra Lachowicz, Wanda Kielar, Henryk Zabrocki, Mirella Wolska; prawnicy:
Winicjusz Staszewski, Bartosz Michalski; psycholodzy: Magdalena Jurek, Jacek Pawłowski; lekarz: Agnieszka Popielewska-Pawłowska; terapeuci: Maria Lewandowska, Justyna Kosek. Opiekę metodyczną nad koszalińską filią sprawuje Barbara Głowacka,
dyrektor Ośrodka Metodycznego KKWR w Warszawie.
Maja Ignasiak

Nasz Animator
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Obserwacja pracy zatrudnionych w ramach programu KKWR pedagogów rodzinnych dostarczyła
odpowiedzi na pytanie, kim dla rodziny jest pedagog rodzinny. Jest życzliwym obserwatorem,
diagnostą, edukatorem, organizatorem pomocy, pośrednikiem pomiędzy rodziną a urzędem,
niekiedy pełnomocnikiem rodziny, ale także w trudnych sytuacjach doraźnie interweniuje, jest
gościem, przyjacielem, doradcą rodziny.

Pedagog rodzinny*
Co zrobić, jeśli rodzicom brak umiejętności wychowawczych,
wytrwałości, konsekwencji, uporu w egzekwowaniu od dziecka
jego obowiązków? Jeśli brak umiejętności rozmowy, bycia z dzieckiem w trudnych dla niego sytuacjach zastępują przemocą, karą,
obojętnością? Co zrobić, jeśli nie radzą sobie z własną agresją, nałogami, ubóstwem, chorobą, bezdomnością?
W rodzinach naszych podopiecznych – wychowanków środowiskowych ognisk wychowawczych TPD kumulują się negatywne zjawiska ogółu społeczeństwa. Najczęściej są to: konflikty,
zaburzona struktura, uzależnienia, przestępczość, brak czasu dla
dziecka, niechęć do interesowania się jego problemami, niski status społeczny i poziom życia, coraz częściej bezrobocie, a nawet
bezdomność. Paradoks sytuacji dziecka w takiej rodzinie polega
na tym, że w rodzinie nie czuje się bezpiecznie, ale bez niej czuje się bezradne i pozbawione tożsamości. To wszystko uzasadnia
potrzebę szczególnej pomocy, docierającej do pierwotnych przyczyn zaburzeń.
Statystyki wskazują, że osoby decydujące o formie pomocy wciąż chętnie korzystają z możliwości odizolowania dziecka
od rodziny i umieszczenia go w placówce. I choć coraz częściej
decyzji o rozdzieleniu dziecka z rodziną naturalną towarzyszy troska o poszukiwanie rodzinnej formy opieki zastępczej, to jeszcze
zbyt rzadko poszukuje się możliwości wsparcia rodziny własnej
dziecka. To tak jakbyśmy nie rozumieli, że dziecko dorasta i rozdzielanie z rodziną jest faktem nieodwracalnym, bo ono nigdy już
nie będzie dzieckiem. Nie wszyscy chcą zrozumieć, że stworzenie możliwości pozostawienia dziecka w rodzinie zawsze jest wyrazem największej troski o jego dobro. Placówka, nawet dobrze
prowadzona, pozbawiona jest istoty fenomenu i tak, jak patologiczna rodzina, reprodukuje mniej lub bardziej przyszłych patologicznych rodziców.
Próbą poszukiwania naprawy tej sytuacji jest program „Pedagog rodzinny(...)”, który dzięki profesjonalności, systematyczności
i wielokierunkowości działań jest gwarantem trafności pomocy.
Pedagog rodzinny z racji istoty swej funkcji działa dla dobra
dziecka. Uwzględniając naturalną potrzebę wychowania się w środowisku rodzinnym, odwołując się do podstawowych praw dziecka, zapewnia pomoc dziecku poprzez oddziaływanie na jego rodzinę. W polskich warunkach jest on uzupełnieniem systemu pozamaterialnej pomocy społecznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. W zależności od problemów, jakie rozwiązuje, jest partnerem innych służb pomocowych:
psychologa, pedagoga szkolnego, kuratora sądowego, ale w większości przypadków, pracownika socjalnego.
Odróżnia się od nich stosowaniem swoistych dla tej funkcji
metod, a w szczególności: diagnozy sytuacji rodzinnej, mediacji, motywowania rodziny do działania na rzecz poprawy sytuacji
*Fragment opracowania z 1997 r. Materiały KKWR.
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KKWR przystąpił do realizacji programu „Pedagog
Rodzinny” w grudniu 1995 roku. Pomimo braku dotacji
na ten cel z instytucji publicznych udało nam się zatrudnić najpierw 5, a następnie 15 pedagogów rodzinnych,
którzy objęli opieką ponad 180 rodzin wychowujących
557 dzieci. Po kilku miesiącach można było stwierdzić,
że poprawiła się sytuacja życiowa ponad 250 dzieci
objętych programem. Pozostałe wymagały dalszej,
żmudnej pracy. Dzięki pracy pedagogów rodzinnych w
pierwszym okresie (w latach 1995–1996) wstrzymano
decyzję o umieszczeniu 57 wychowanków w placówkach
opieki całkowitej (wówczas domy dziecka, pogotowia
opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Do
roku 2002 program rozwijał się dynamicznie głównie
dzięki dotacjom pozyskiwanym z Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Zatrudniano kilkudziesięciu pedagogów.
Wzrosło zainteresowanie zdobyciem umiejętności
niezbędnych do pełnienia tej funkcji. Następne lata,
pomimo priorytetów rządowych, ogólnopolskich akcji,
jak „Rok Rodziny” – trudniej było pozyskać środki na
program, aż w końcu w latach 2005–2006 nie było żadnej
instytucji zainteresowanej powstrzymywaniem procesu
dezintegracji rodziny. Pomimo tych utrudnień program
jest kontynuowany i dotychczas łącznie w programie
realizowanym bezpośrednio przez KKWR udział wzięło
161 pedagogów rodzinnych, którzy opieką objęli 1593
rodziny wychowujące 4695 dzieci.
(podjęcie leczenia, zmiana trybu życia, podjęcie pracy itp.). Pedagog rodzinny jest osobą, która potrafi aktywnie słuchać, poprawnie postawić prognozę odpowiadając na pytania: Dlaczego chcę,
aby dziecko pozostało w tej rodzinie? Jak pozostawienie dziecka
w tej rodzinie będzie wpływało na jego dalszy rozwój, zarówno w
przypadku pomyślnej realizacji założonych celów, jak i w przypadku wystąpienia prawdopodobnych i nieprzewidzianych przeszkód?
Czego nie da się osiągnąć? Wreszcie potrafi uzasadnić postawioną diagnozę, wskazując na mocne strony dziecka, rodziny, pedagoga, możliwości instytucji i osób współdziałających.
Obserwacja pracy zatrudnionych w ramach programu KKWR
pedagogów rodzinnych dostarczyła odpowiedzi na pytanie, kim
dla rodziny jest pedagog rodzinny. Jest życzliwym obserwatorem,
diagnostą, edukatorem, organizatorem pomocy, pośrednikiem pomiędzy rodziną a urzędem, niekiedy pełnomocnikiem rodziny, ale
także w trudnych sytuacjach doraźnie interweniuje, jest gościem,
przyjacielem, doradcą rodziny. W zależności od sytuacji, od rodzaju nasilenia problemów występujących w konkretnej rodzinie, różnie rozkładają się akcenty pracy pedagoga.
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Inicjatorzy programu dążą do tego, aby praca pedagoga rodzinnego bardziej koncentrowała się na stymulacji rodziny do pomagania sobie samej. Jednakże często sytuacja wymaga szybkiego,
interwencyjnego rozwiązania palących problemów, skupienia się
na działaniach doraźnych, których efekty dopiero przygotują rodzinę do odbioru właściwych form pomocy.
Warunkiem podjęcia pracy z rodziną jest jej zgoda na współpracę z pedagogiem. Rodzina musi chcieć tej pomocy, musi zrozumieć swoje możliwości i cel współpracy wyznaczony przez
stałe analizowanie sytuacji rodzinnej i wskazywanie nadrzędności „dobra dziecka”.
Aby zrealizować założone cele, pedagog rodzinny powinien
posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności, a także być dyskretny,
tolerancyjny, otwarty, ale przede wszystkim powinien umieć sam
kontrolować swoje postępowanie i oceniać jego efekty, aby najszybciej jak można, naprawiać popełnione błędy. Praca pedagoga rodzinnego wymaga dużej cierpliwości w kontaktach z ludźmi,
odporności na porażki, stresy oraz uporu w dążeniu do realizacji
celów. Pedagog nie jest niczyim narzędziem, nie może ulegać zewnętrznym naciskom dającym łatwe recepty na rozwiązanie problemów rodziny, aby zaspokoić czyjeś interesy. Nie może również
ulegać pokusie rozwiązań spektakularnych, efektów na pokaz. Jego
pracy stale towarzyszy przymus dawania odpowiedzi na pytanie,
czy to co robi, jest dobre dla dziecka.

Miarą skutecznej pracy pedagogów rodzinnych jest istotna i
trwała poprawa sytuacji dziecka w rodzinie polegająca na lepszych
relacjach pomiędzy członkami rodziny, lepszym traktowaniu dzieci, podniesieniu kultury osobistej członków rodziny, poprawieniu
wizerunku rodziny i wychowujących się w niej dzieci, wzbudzeniu wiary w możliwości realizacji zamierzeń. To, że dziecko i jego
zaburzona rodzina otrzymują wsparcie merytoryczne, jest sposobem na bardziej racjonalne wykorzystanie pomocy innych służb
(np. udzielających pomocy materialnej), zmniejszenie interwencji policji i sądów rodzinnych. Zaletą programu pedagog rodzinny jest możliwość dotarcia do pierwotnych przyczyn pozostawania dzieci na ulicy oraz równoległość oddziaływań na przejawy i
przyczyny zaburzeń.
W wymiarze materialnym można wskazać na znaczne zmniejszenie kosztów rozwiązań docelowych. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że pomiar efektów odraczanych w czasie jest trudny,
także ze względu na brak pewności, co do trwałości korzystnych
zmian. Dużym niebezpieczeństwem jest uzależnienie rodziny od
pomocy osób z zewnątrz.
Podsumowując: doświadczenia z realizacji programu upewniają nas w przekonaniu, że instytucja pedagoga rodzinnego jest uzupełnieniem zarówno systemu pomocy społecznej, jak i systemu
doradztwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Barbara Głowacka

Pedagodzy rodzinni w drodze na szkolenie
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Bezpieczne ulice to środowiskowy program pracy pedagogicznej realizowany
przez pedagogów ulicznych.

Pedagog uliczny
Dzieci ulicy to szczególna grupa ryzyka, która nieodłącznie towarzyszy zurbanizowanym
społeczeństwom. Ich wspólną cechą jest to, że zbyt wiele czasu pozostają poza domem bez
opieki i kontroli osób dorosłych.
Ulica kształtuje ich pogląd na świat i sposób na życie. Tu narażone są na niebezpieczeństwo i demoralizację. Według szacunków
KKWR – na każde sto dzieci w wielu szkolnym w Polsce – pięcioro to dzieci ulicy, które mają dom i rodzinę, ale brak im należytej
opieki. Brak pomocy i opieki sprawia, że porzucają naukę w szkole, stają się agresywne, brutalne, piją alkohol, używają narkotyki,
uczestniczą w bójkach, kradzieżach, prostytucji. Ich dzieciństwo
upływa na szczególnym rodzaju wykolejającej edukacji. Jako dorośli zasilają szeregi bezdomnych, są klientami pomocy społecznej, policji i wymiaru sprawiedliwości, a nade wszystko obciążają negatywnymi doświadczeniami swoją własną rodzinę, tworząc
mechanizm błędnego koła.
Niekorzystna prognoza wynika wprawdzie z wielkiego uogólnienia skomplikowanych i powikłanych indywidualnych losów, jednakże do jej postawienia upoważniają nas wyniki krajowych i zagranicznych badań naukowych, analizowanych w kontekście oceny aktywności i skuteczności podejmowanych przez KKWR działań
zaradczych. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego od
ponad 18 lat jest rzecznikiem interesów dzieci ulicy. Z myślą o nich
– dążąc do tego, aby wychowywały się we własnych rodzinach –
wypracowaliśmy model pomocy środowiskowej, którego centrum
znajduje się w ognisku wychowawczym TPD: blisko dziecka, jego
rodziny, rówieśników, a także blisko samorządów, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów społecznych na swoim
terenie. Uzupełnieniem tego modelu jest, realizowany w zależności od specyfiki problemów i posiadanych środków, pakiet autonomicznych programów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych, wspierających i poszerzających krąg oddziaływań placówki
wsparcia dziennego, jaką jest ognisko. Są to: pedagog rodzinny,
wychowawca podwórkowy, pedagog uliczny, program dla dzieci,
których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności, programy
edukacyjne dla dzieci wiejskich, rzecznik praw dziecka, programy
szkoleniowe zwiększające zasób wiedzy i umiejętności kierowane do
osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów dzieci ulicy (wychowawców, organizatorów pomocy, samorządów itp.).
Rekomendując opracowany przez KKWR model pomocy dzieciom ulicy do współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – powołujemy się na liczne opinie oraz wyniki systematycznie prowadzonych badań ewaluacyjnych, które dowodzą jego skuteczności
polegającej na uzyskaniu korzystnych zmian w sytuacji osobistej
wielu dzieci, a także zmian w świadomości i postawach osób włączonych w realizację programów.
Prezentowany program jest propozycją autorskiego rozwiązania wypracowanego wspólnie przez KKWR i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z wykorzystaniem doświadczeń berlińskiej grupy pedagogów ulicznych „GANGWEY”, ale przede wszystkim własnych
doświadczeń w realizacji programów: „Wychowawca Podwórkowy” i „Przyjaciel Dzieci Ulicy”. Projekt ma charakter otwarty, może
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być modyfikowany i dostosowywany do konkretnych realiów środowiskowych, organizacyjnych i możliwości finansowych. Poniżej przedstawiamy model optymalny realizowany w ciągu ostatnich lat na terenie całego kraju.
„Rośnie nowe pokolenie,, nowa wznosi się fala. Idą z wadami
i zaletami, dajcie warunki, aby wzrastali lepsi” – napisał Janusz
Korczak. Wokół tej myśli sformułowano ważne cele pedagogiki
ulicznej/podwórkowej, która rozumiana jest jako praktyczna działalność wychowawcza, mająca spontaniczny i środowiskowy charakter. Pedagogika uliczna, sięgająca w Polsce okresu międzywojennego – we współczesnej edycji jest alternatywą dla zabiegów
resocjalizacyjnych niezbędnych w obliczu fali zagrożeń społecznych, jak narkomania, przestępczość, agresja oraz dla następstw
destabilizacji rodziny, bezrobocia, ubóstwa i innych.
Egzemplifikacją tego nurtu działań jest zaproponowany przez
KKWR program „Bezpieczna ulica”. Jest to projekt pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym, zakładający
działalność poprzez wykorzystywanie naturalnej aktywności dzieci i młodzieży w bezpośrednich i niesformalizowanych kontaktach
z pedagogiem.
Założenia
Ulica i podwórko, rozumiane dosłownie i w przenośni jako otwarte środowisko wychowujące są terenem naturalnej socjalizacji
rówieśniczej. Tu kształtują się rówieśnicze więzi, przyjaźnie, normy
współżycia społecznego, wyznaczane są cele działania. Podwórkowa socjalizacja jest szkołą zachowań społecznych, które przy braku alternatywnych propozycji pozostają normą na wiele lat. Identyfikacja z grupą podwórkową, internalizacja jej norm i zachowań
kształtuje zarówno negatywne, jak i pozytywne wzorce.
Ulica i podwórko są terenem uwalniania się od powściągliwości. Tu specyficznym żargonem manifestują się podkulturowe zachowania, narastające w szkole i domu frustracje. Są terenem, na
którym „medialne dzieci” wcielają się w postacie telewizyjnych i
internetowych, często negatywnych, bohaterów. Pozostając poza
kontrolą, swą wolność, niezależność, fantazję, odwagę i dorosłość
demonstrują w nie zawsze pożądany i akceptowany sposób.
Dzieci z zaburzoną socjalizacją, mające za sobą przykre przeżycia rodzinne, niepowodzenia szkolne i koleżeńskie, z wyraźnym
stygmatem podkultury, źle adaptują się w formalnych grupach rówieśniczych. Ich niska samoocena nie sprzyja realizacji ambitnych
celów. „Dobrymi” mogą być w grupie podobnych do siebie, ale
wówczas ich aktywność przeradza się w agresję, ciekawość, w
szukanie mocnych doznań, spryt w poszukiwania łatwych zdobyczy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bez pomocy mądrego
przewodnika życiowego, osoby znaczącej, bliskiej i godnej zaufania motywacje do aspołecznych zachowań będą się utrwalały.
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Większość czynów przestępczych nieletni popełniają w grupach, w czasie i miejscu poza zasięgiem oddziaływania rodziców
i szkoły. Terenem swoistej edukacji przestępczej jest ulica/podwórko, a nieletni sprawcy na ogół nie uczestniczą w żadnej zorganizowanej działalności pozalekcyjnej czy pozaszkolnej. Ze względu
na komercjalizację instytucji kultury, sportu i rekreacji oraz znaczne niedofinansowanie szkolnych zajęć pozalekcyjnych w najbliższym czasie nie należy się spodziewać radykalnej poprawy i rozwoju środowiskowej infrastruktury niezbędnej do zagospodarowania niekontrolowanych rejonów wolnego czasu.
Cel programu: bezpieczne ulice
Celem ogólnym programu jest:
 wypracowanie optymalnego, dostosowanego do różnorodnych warunków modelu pracy profilaktyczno-wychowawczej
w środowisku otwartym – na ulicy, podwórku, boisku, w parku, ogrodzie jordanowskim i w innych miejscach spotkań młodzieży;
 zmniejszenie zagrożeń patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez stworzenie możliwości udzielania ochrony i
różnorodnej pomocy dzieciom i młodzieży pozostającym bez
opieki, spędzającym wiele czasu poza domem, w niekontrolowanych obszarach dziecięcej aktywności w rejonie ulicy objętej programem;
 ożywienie ruchu społecznego i działalności na rzecz „dzieci
ulicy” przez włączanie do pracy: asystentów-stażystów (rekrutujących się spośród studentów i absolwentów) i asystentówwolontariuszy, a także pozyskanie do realizacji zadań wychowania środowiskowego przedstawicieli służb miejskich, policji, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, innych organizacji pozarządowych, parafii itp.
Treści pracy pedagogów ulicznych i zakres ich działań nawiązują do postulatu zawartego w art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, w myśl którego dziecko ma prawo do uczestnictwa i współudziału w tworzeniu dóbr kulturalnych. Zgonie z tym artykułem
„Państwa, strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu
wolnego, stosownych do wieku oraz nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym”. Naprzeciw naszym zamiarom wychodzi zwłaszcza dyrektywa zawarta w ust. 2 tego artykułu, która zobowiązuje Państwa, aby „(...) przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym i artystycznym, sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystywania czasu wolnego”.
A zatem łącznie z celami profilaktycznymi, pedagodzy uliczni,
wykorzystując wartości i możliwości, jakie tkwią w prawidłowo zorganizowanym czasie wolnym, kulturze, rozrywce i zabawie, stwarzają dzieciom warunki do realizowania jednego z ich podstawowych
praw. Istotą pracy pedagogów ulicznych jest to, że w naturalny
sposób dokonuje się nieodzowne dla wychowania zbliżenie świata
dzieci i dorosłych na gruncie wspólnego działania, zabawy i rozrywki, poprzez udział w życiu najbliższego środowiska.
Sposób realizacji
W ramach realizacji programu zatrudnia się „Wychowawcę Podwórkowego” i „Pedagoga Ulicznego”, którzy pracują w jednym
rejonie (na jednej ulicy), współpracują ze sobą, wymieniają informacje, uzupełniają się, organizują wspólne przedsięwzięcia, jednak realizują komplementarne, ale odrębne programy.
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Wychowawca podwórkowy pracuje w środowisku otwartym,
w stałym miejscu spotkań grup młodzieży. Zadania swe realizuje
przy pomocy ustrukturalizowanego zespołu, stanowiącego społeczność wychowawczą. Jest łącznikiem pomiędzy ogniskiem
lub inną placówką wsparcia dziennego a podwórkowymi rówieśnikami. Jest profesjonalnie przygotowany do swoich zadań, a w
szczególności:
 posiada umiejętność organizowania i kierowania małymi grupami społecznymi;
 potrafi organizować zajęcia: sportowe i rekreacyjne, muzyczne, plastyczne;
albo inne, rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci i
młodzieży, dające możliwość poczucia sukcesu, przeżycia
przygody;
 posiada wiedzę i umiejętności pedagogiczne.
Wychowawca podwórkowy wraz z zespołem (asystenci i łącznik) stanowią społeczność wychowawczą, wspólnie planują i realizują przyjęte zadania, włączając w tę działalność dzieci z grupy
podwórkowej organizowanej w trakcie zajęć. Grupa ma charakter
spontaniczny, a uczestnictwo w niej jest dobrowolne. Dzieci z podwórka uczestniczą w wybranych przez siebie zajęciach oraz imprezach prowadzonych wspólnie z ogniskiem (albo inną placówką wsparcia dziennego) oraz, w miarę potrzeby, korzystają z dożywiania organizowanego przez tę placówkę. Grupa podwórkowa
posiada stałe miejsca i czas spotkań. Do zadań wychowawcy podwórkowego należy ponadto:
1. Poznanie środowiska lokalnego (rejonu działania), ustalenie
potrzeb i możliwości działania;
2. Nawiązywanie kontaktów z dziećmi, proponowanie wspólnych
zajęć, rozrywki, rozwijanie wspólnych pomysłów, zachęcanie
dzieci do podejmowania wspólnej pracy np.: urządzanie placu zabaw, boiska, lodowiska itp.);
3. Integracja wokół osiągania celów grupy;
4. Modyfikacja niepożądanych zachowań, łagodzenie i eliminowanie konfliktów wewnątrzgrupowych, podejmowanie pracy
z dziećmi agresywnymi;
5. Animowanie działalności dziecięcych i młodzieżowych grup
samowychowawczych;
6. Organizowanie imprez lokalnych, zgodnie z kierunkiem działania wychowawcy podwórkowego np.: rozgrywek sportowych,
wystaw prac dziecięcych, występów artystycznych, happeningów, kampanii, rajdów turystycznych, wycieczek itp. Włączanie do tych działań rodziców i kolegów dziecka, z którymi pracuje wychowawca podwórkowy;
7. Integrowanie środowiska lokalnego; animowanie aktywności
społecznej i kulturalnej;
8. Przeciwdziałanie niektórym zagrożeniom np. ekologicznym –
promowanie rozwoju infrastruktury przyjaznej mieszkańcom;
9. Tworzenie wokół realizacji zadań koalicji profilaktyczno-wychowawczej spośród różnych środowiskowych /lokalnych placówek, instytucji, organizacji, osób znaczących, wolontariuszy.
Główne zadania wychowawcy podwórkowego realizowane są
w trzech wzajemnie przenikających się płaszczyznach:
 bezpośredniego oddziaływania wychowawczego,
 socjotechniki wewnątrzgrupowej,
 lobbingu środowiskowego.
Zadania pedagoga ulicznego
Pedagog uliczny obejmuje działalnością, stosownie do potrzeb środowiska, rejon ustalony w programie. Pracuje w czasie
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dostosowanym do faktycznych potrzeb. Czas i miejsce realizacji
programu ustalone są wspólnie z wychowawcą podwórkowym.
Organizuje własną pracę samodzielnie i odpowiada za dobór metod i form realizacji zadań. Nie zastępuje innych osób ani instytucji działających na rzecz utrzymania porządku publicznego, opieki nad dzieckiem, pomocy dzieciom i rodzinie.
Pedagodzy uliczni spełniają trzy uzupełniające się funkcje:
 są rzecznikami interesów i praw dzieci i młodzieży, którym
pomagają,
 podejmują interwencję w sytuacji, gdy stwierdzą, że dziecko jest krzywdzone,
 wpływają na zmianę zachowań podopiecznych; przez bliskie,
bezpośrednie kontakty z dziećmi, dzięki wychowawczym, kulturotwórczym i korygującym działaniom dążą do wzmacniania
pozytywnych nastawień, rozwoju aspiracji życiowych i pokazania możliwości ich realizacji w integracji i współdziałaniu ze
środowiskiem.
Założone cele realizują w szczególności poprzez:
 doradzanie,
 wzbudzanie motywacji do korzystania z pomocy osób i instytucji, pomaganie w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi osobami i instytucjami,
 stymulowanie pożądanych zachowań,
 rozbudzanie pożytecznych zainteresowań i wskazywanie możliwości realizacji zamierzeń, wspieranie w sytuacjach kryzysowych.
Pedagog uliczny stara się zaprzyjaźnić i zachęcić do współpracy dzieci rozpoznane przez siebie jako potrzebujące pomocy lub
wskazane przez inne służby. W kontakcie z dzieckiem:
 działa dla jego dobra i w jego interesie,
 udziela pomocy z respektowaniem praw innych osób i instytucji,
 przestrzega tajemnicy powierzonych przez podopiecznych informacji.

Uzyskiwane efekty
Stała pedagogiczna ingerencja w miejscach szczególnie zagrożonych wpływa na:
1. Zmniejszenie i złagodzenie występowania drastycznych zachowań z udziałem małoletnich;
2. Poprawę bezpieczeństwa przechodniów i osób częściej przebywających w rejonie działania pedagogów;
3. Poprawę sytuacji osobistej i szkolnej dzieci objętych programem;
4. Zmniejszenie ingerencji służb porządkowych i wymiaru sprawiedliwości w sprawy dzieci mieszkających w rejonie działania pedagogów ulicznych;
5. Utrwalenie, dzięki współpracy różnych służb, osiągniętych wyników.
W konkretnych przypadkach systematyczna praca pedagogiczna przyczyniła się do poprawy umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami rodzinnymi i życiowymi oraz do
zwiększenia umiejętności korzystania z pomocy różnych instytucji pomocowych;
Ponadto każda edycja i modyfikacja programu tworzy możliwość:
 dalszego doskonalenia modelu środowiskowego pracownika
pedagogicznego;
 ustalenia typowych dla danego środowiska problemów i sposobów ich rozwiązywania;
 zwiększenia zainteresowania programem ze strony władz samorządowych.
Opracowała Barbara Głowacka
Źródłem podbudowy teoretycznej naszej idei są prace wybitnych pedagogów społecznych, praktyczne doświadczenia Kazimierza Lisieckiego,
a także środowiskowych ognisk wychowawczych, działających od 1989 r.
w systemie profilaktyczno-wychowawczym KKWR.

W celu poszukiwania możliwości ograniczenia zagrożeń oraz udzielenia wsparcia i pomocy dzieciom zaniedbanym, pozostającym bez opieki, dla których ulica jest miejscem najważniejszych doświadczeń życiowych, destrukcyjnej zabawy i niepożądanych kontaktów – Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego zatrudnił pilotażowo (od grudnia ‘96 do czerwca
‘97) – pięciu pedagogów ulicznych, zwanych „Przyjaciółmi Dzieci Ulicy”, którzy realizowali środowiskowy program KKWRu. Pedagodzy uliczni objęli swą działalnością rejony miasta, w których gromadzą się zaniedbane dzieci. Nie zastępując innych instytucji, ani osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, opieki nad dzieckiem, ani pomocy socjalnej, pracowali w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, dla jego dobra i w jego interesie. W ramach realizacji programu pilotażowego „Przyjaciele Dzieci Ulicy” pracujący w wymiarze co najmniej 12 godzin tygodniowo nawiązali kontakt łącznie
z około 420 dziećmi w wieku od 3 do 20 lat, przebywającymi na ulicach, w bramach, klatkach schodowych oraz w okolicy
pubów, dworców i w innych miejscach oraz uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów tych dzieci. Formy kontaktów były
różnorodne: jednorazowe rozmowy, systematyczne spotkania indywidualne, spotkania grupowe, wspólne wyjścia na imprezy sportowe, kulturalne, do kina itp. „Przyjaciele (...)” udzielali dzieciom pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych,
osobistych, związanych z pracą, w związku z wejściem w kolizję z prawem, z używaniem alkoholu i innych środków odurzających, z organizacją czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego, z rozwojem zainteresowań, dożywianiem, zaopatrzeniem
w odzież, a także w sprawach mieszkaniowych.
Program, z różnorodnym nasileniem, kontynuowano w latach następnych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Środki na działalność pedagogów ulicznych pochodziły z różnych źródeł, m.in. z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
dzielnicy Warszawa-Południe, Urzędu m.st.Warszawy, Europejskiego Funduszu PHARE, a ostatnio w 2008 roku z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Na przestrzeni lat 1996–2008 KKWR zatrudniał 80 pedagogów ulicznych, którzy podjęli pracę z 3912 podopiecznymi.
Równolegle, w okresie od 1997 do 2005 pracowało 318 wychowawców podwórkowych, którzy otoczyli opieką 8502 dzieci w wieku od 8 do 18 lat.
Znaczy to, że programy pedagogiczne, realizowane przez KKWR w środowisku otwartym, na ulicy czy podwórku, skupiały łącznie 398 pedagogów zajmujących się 12414 dziećmi.
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Praca z konkursu literackiego „Byłem wychowankiem ogniska TPD”.

Opinia o nas się zmieniła
Z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci spotkałem się już w okresie
przedszkolnym. Nie było to ognisko, ale poprzez Koło Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym w Marcinie należałem do świetlicy TPD. Wyjeżdżałem na różne wycieczki i obozy (w późniejszym czasie). Wszystkie akcje były integracyjne (niepełnosprawni
i zdrowi rówieśnicy). Tworzyliśmy wielką rodzinę. Byłem na obozie wędrownym w okolicach Szczecina i Kołobrzegu, w Gdańsku.
Tucholi, w Borach Tucholskich i Smeszynie. Byłem również na turnusie rehabilitacyjnym w Tleniu i Pniewach. Każdego dnia, a więc
i w sobotę i w niedzielę była otwarta świetlica, gdzie odbywały się
ciekawe zajęcia.
W 1994 r. świetlicę przeniesiono do innych pomieszczeń i otworzono Środowiskowe Ognisko Wychowawczo-Terapeutyczne w
Barcinie. Członkami ogniska stali się niepełnosprawni oraz zdrowe koleżanki i koledzy. Wychowawczą kadrę powiększono o kilka osób. Był logopeda, rehabilitant, pedagog, wychowawca i kierownik ogniska. Podzieleni zostaliśmy na grupy. W godzinach popołudniowych przychodzili ci, którzy ukończyli „szkołę życia” i nie
mieli co robić w domu.
I zaczęło się! W szkole padały pod moim adresem różne głupie
uwagi typu „chodzisz z Downami”, to „same głupki”. Bolało mnie
to. Powiedziałem o tym kierownicze p. Jance. Próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie. Ale to nie było łatwe. Docinki były bardzo silne.
I chociaż starsza grupa przeszła w październiku 95 roku do Samopomocowego Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, to określenie tego miejsca nie zmieniło się – świetlica głupków. To nie było
prawdą, ponieważ ja miałem bardzo dobre oceny (średnia 5,2–
5,4). Uczęszczało tam jednak dużo koleżanek i kolegów, którzy mieli kłopoty w nauce i sprawiali kłopoty wychowawcze. Miałem do wyboru: chodzić do ogniska, albo siedzieć sam w domu,
bo mama pracowała po południu, a właściwie od świtu do nocy,
a tato – kierowca samochodu ciężarowego cały czas w trasie.
Widziałem tatę bardzo rzadko. Czasami wiedziałem o jego istnieniu tylko z rozmów mamy. Czułem się sierotą, chociaż nim nie byłem. Mam jeszcze dwie starsze siostry bliźniaczki które ciągle się
uczą (szkoła średnia, studia) oraz starszego brata, niesłyszącego (teraz jest w klasie maturalnej w Technikum Elektronicznym w
Bydgoszczy).
Od stycznia 96 roku samorząd wspólnie z naszymi paniami
doszedł do wniosku, że należy wprowadzić większą ilość uczestników zajęć, wpisując ich na „liście koleżeńskiej”. Na 3 członków
ogniska dopisywano l „chętnego” Najczęściej były to osoby bardzo dobrze uczące się, nawet jedynacy. Rodzice tych „chętnych”
byli wspaniali: mieli samochody, pewne układy, własne firmy. Pani
Janka miała już pomoc. Pani Żaneta, młodziutka wychowawczyni,
utworzyła zespół taneczny – taniec nowoczesny.
Gdy nasz zespół taneczny zaczął obsługiwać różne gminne uroczystości, opinia o nas się zmieniła. Tworzyliśmy własne programy
artystyczne i wyjeżdżaliśmy do różnych pobliskich miejscowości.
Byliśmy w Łabiszynie, Żninie, Inowrocławiu. Byliśmy tam, gdzie
dzieci z naszej gminy przebywały na obozach, byliśmy w przedszkolach, w Klubie Seniora, w Domu Pomocy Społecznej. Do ogniska chcieli zapisać się wszyscy. Zwyciężyliśmy!!!
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Zaznaczam, że nie straciliśmy niepełnosprawnych kolegów i koleżanek. Oni (w wieku 16–18 lat) są z nami. Natomiast zawsze w
ostatnich dniach grudnia żegnamy 18-latków. W tym roku mamy
3 osoby: niedosłysząca (uczennica Liceum Ekonomicznego), kolega z dz. p. m. (uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Żninie), nawiasem mówiąc wybitnie zdolny uczeń (średnia w liceum 5,4 laureat olimpiad woj.) i kolega po „szkole życia” przejdzie do Samopomocowego Domu Pomocy Społecznej.
W ognisku bardzo dbamy o słabszych kolegów i koleżanki.
Zorganizowaliśmy nie tylko pomoc koleżeńską w nauce, ale i w
sprawach życiowych. Mieliśmy fajnego kolegę Michała, który miał
czworo młodszego rodzeństwa. Musiał się nimi opiekować. Często chodziliśmy do niego, żeby zabrać młodszych do ogniska, a
on zostawał „sprzątać” po pijanych rodzicach. Pamiętam, jak się
rozpłakał, gdy postanowiliśmy, że zorganizujemy starszych i pomalujemy u nich kuchnię. Niestety jego rodzice nie wpuścili nas. Miał
również jechać na wycieczkę do Warszawy. Czekaliśmy na niego,
ale nie przyszedł, podjechaliśmy pod dom, ale nikt nam nie otworzył. Tydzień później on wraz z rodzeństwem zostali wywiezieni do
Pogotowia Opiekuńczego w Bydgoszczy. Teraz Michał jest w Domu
Dziecka w Trzemesznie. Odwiedza nas, my piszemy do niego.
Każdego miesiąca organizujemy jakąś imprezę dla niepełnosprawnych z całej gminy. My stajemy się wówczas gospodarzami-wolontariuszami. Pomagamy im w samoobsłudze, bawimy się
z nimi, staramy się, by wszystko było zapięte na ostatni guzik. Czasami sobie myślałem może egoistycznie: ci wychowawcy myślą
tylko o niepełnosprawnych. Ale i mnie ta praca dawała satysfakcję. Nauczyłem się trochę „migać”, znam alfabet-palcówkę i jestem
pomocnikiem w kontaktach z niesłyszącymi. Przypomniała mi się
pewna ciekawa historyjka. Pewnego razu byłem na obozie wędrownym w Borach Tucholskich. Nocowaliśmy 3 razy w Sępólnie Krajeńskim. Wieczorem po przeciwnej stronie ulicy koledzy zauważyli w oknie dziewczynę. Coś do niej mówili, a ona zaczęła „migać”.
Wówczas włączył się do rozmowy mój niesłyszący brat. Oni sobie
„migali”, a ja stałem się tłumaczem dla pozostałych chłopaków. Gdy
do pokoju weszła p. Janka, wszyscy zaczęli chaotycznie opowiadać o „dziwnym” zbiegu okoliczności i każdy chciał się uczyć języka migowego. Na drugi dzień p. Janka i 2 koleżanki poszły do rodziców niesłyszącej dziewczyny z prośbą, by mogła spędzić z nami
te dwa dni. Rodzice się zgodzili i przez dwa dni Ania była przewodnikiem dla nas po Sępólnie Krajeńskim. Od tego czasu na każdym
obozie w programie jest nauka „palcówki” i podstawowych znaków
migowych. Zawsze podziwiałem i do dnia dzisiejszego podziwiam
wszystkich pracowników naszego ogniska. Przecież oni świadomie zabierają na obozy, wycieczki bardzo ciężkie „przypadki”. Na
jednym z obozów wędrownych był kolega bez rąk i nóg. Miał właściwie kawałek lewej ręki i bardzo dziwną lewą nogę. Chodził na protezach, był bardzo towarzyski. Był „prawie” taki sam, jak my. Ale gdy
zdjął swoje protezy i „szedł” do łazienki, nie mogłem patrzeć. Jednocześnie on nie pozwolił się przenosić. Wszystko przy sobie robił sam. Gdy byliśmy nad morzem, to po rozebraniu się Rafała na
plaży wokół nas robiło się pusto. My śmialiśmy się z tego, a podziwialiśmy Rafała, bo potrafił utrzymać się na wodzie i trochę płyNasz Animator
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nąć. Był bardzo uparty i wszystko chciał robić sam. Gdy podeszliśmy pod latarnię morską, on wszedł na kilka stopni, ale zawrócił.
Pani Janka wróciła z nim. Po 20 minutach Rafał był na górze (jedyny raz p. Janka niosła go na plecach).
Będąc w ognisku nauczyłem się patrzeć na cierpiących, nauczyłem się im pomagać, widziałem zapłakane, pobite matki, „zwariowane” dziewczyny, chuligańskich chłopaków. Ale w ognisku każdy znalazł zrozumienie, ciepło, wyciszali się wszyscy. Zastanawiałem się nad tym często: dlaczego z ogniska nic nie ginie, a w klasie
tak często umyka „coś” z piórnika. Byli też tacy, którzy zanim przyszli do ogniska „wzięli” sobie ze sklepu kawę i przynieśli paniom
na dyskotekę. Oczywiście zaraz się to wydało. Oni sami nie mogli spojrzeć paniom w oczy. Panie nie krzyczały, ale kawę zwrócono do sklepu. Ile w tym czasie musiały przeżyć obie strony? Ja
w ubiegłym roku podjąłem decyzję, bym był tylko wolontariuszem,
a nie członkiem ogniska. Dlaczego?
W 1997 roku na gwiazdkę starszy brat dostał komputer. Pisał
wszystkie niemal pisemka urzędowe dla ogniska (przepisywał, a
jednocześnie ćwiczył). Ja uczyłem się od niego. W tym roku byłem
na obozie socjoterapeutycznym i przyznałem się, że umiem obsługiwać komputer. No i zaczęło się. Pani Janka przekazywała mi pisemka, abym je przepisał na komputerze.
Ja piszę, ale chyba nie tak szybko. Nie mogłem pogodzić nauki z pisaniem, wiec teraz już nie chodzę do ogniska. Uczę się dobrze, w domu piszę różne pisma, programy TPD do różnych fundacji. Komputer zamknął mi świat dziecięcy, stałem się młodym dorosłym człowiekiem. Czy to dobrze?
Siostry studiują: jedna socjoterapię, a druga pedagogikę terapeutyczną. Ja ogólniak i co dalej? Wszyscy mamy włączyć się w
uzdrawianie społeczeństwa? To wspaniała praca, ale czy skuteczna
i czy można z tego żyć?
Marek

Nr 3–4/2008

Ognisko drugim
domem*
W ognisku jest dobrze również i z tego powodu, że przychodzą tu dzieci z podobnymi problemami i nikt nie musi czuć
się gorszy. N a początku trochę się wstydziłem, bo będą pytać o mamę, tatę, ale oni wszyscy mają „pokrzywione kręgosłupy”. Wychowawcy pracują nad tym, aby te „pokrzywione kręgosłupy” stopniowo prostować. Służą temu rozmaite elementy programu terapeutyczno-wychowawczego,
np. zajęcia, w których każde dziecko może się wykazać jakimiś uzdolnieniami: jedno ładnie rysuje, inne śpiewa albo dobrze gra w ping-ponga itd. Ogniska starają się przyciągnąć
do współpracy ludzi, którzy mogą dzieciom pomóc. Wystarczy nieraz kilka lekcji z logopedą, aby dziecko zaczęło wyraźniej mówić, w innych sprawach pomagają wskazówki psychologa, niektóre dzieci potrzebują okularów, inne bucików,
a jeszcze inne szczotki do zębów. Wychowawcy biorą pod
uwagę te potrzeby i z pomocą ludzi dobrej woli oraz rozmaitych instytucji i organizacji zwykle uzyskują odpowiednią pomoc, czasem nawet bardzo specjalistyczną: Ostatnio zacząłem regularnie odwiedzać gabinet dentystyczny, zaprowadził
mnie tam pan Darek, TPD sfinansowało aparat, pierwsze wizyty. Dentysta, ponoć najlepszy w Cieszynie. Koszmar! Ale
chcę coś zrobić z moim uzębieniem, przecież kiedyś będę
się śmiał, tak jak inni.

*Fragment artykułu I. Malanowskiej z książki „Dajmy dzieciom
szansę”, Wyd. KKWR 2005, s.80.
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Działalność KKWR i TPD
ma na celu przychodzenie
dzieciom z wszechstronną pomocą. Rekreacja,
sport, turystyka, pomoc
w nauce, uczestnictwo
w konkursach literackich,
ekologicznych i innych, zajęcia integracyjne, w których
uczestniczą dzieci
niepełnosprawne,
obozy i kolonie letnie to tylko niektóre
przykłady z bogatej
oferty skierowanej
do dzieci, zwłaszcza do dzieci gorszych szans.

