Fundacja Świętego Mikołaja

1

Fundacja Świętego Mikołaja

Niespokrewnione Rodziny Zastępcze:
doświadczenia, potrzeby, problemy
Raport - ankieta samowypełnialna
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Tło badania
• Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej przez Fundację Świętego Mikołaja i Instytut
Badawczy MillwardBrown SMG/KRC.
• Celem badania było sprawdzenie na jakie bariery napotykają osoby,
które chcą zostać rodzicami zastępczymi.
• Wyniki badań mają teŜ pomóc w rekrutacji nowych rodziców
zastępczych.
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Cel i metodologia badawcza
Cele badania
Sprawdzenie na jakie bariery napotykają osoby,
które chcą zostać rodzicami zastępczymi.

Metoda
Ankieta wypełniana samodzielnie przez rodziców/rodzica
w niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych

Próba
Wielkość próby: N=1818
Charakter próby: wszyscy, którzy odesłali ankietę do Fundacji Świętego Mikołaja
Respondenci: niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze i niespokrewnione
z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze.

Czas
październik - listopad 2009
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Wyniki badania
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Informacje o respondentach: wiek
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Brak danych;
1%
60 i więcej
lat; 7%

25-29 lat;
3%

30-39 lat;
23%

50-59 lat;
29%

40-49 lat;
37%
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Informacje o respondentach: wykształcenie
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Podstawowe;
7%
WyŜsze;
27%
Zawodowe;
20%

Średnie; 46%
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Informacje o respondentach:
typ rodziny zastępczej
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

niespokrewniona…
... z
dzieckiem;
71%

...
zawodowa,
wielodzietn;
15%

...
zawodowa,
specjalistyc
zna; 3%
...
zawodowa, o
charakterze
pogotowia
rodzinnego;
11%
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Informacje o respondentach
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Brak danych;
1%
powyŜej 2
lat; 7%

do 3 m-cy;
27%

1-2 lata;
13%

Czas, jaki minął
od podjęcia starań
o załoŜenie RZ do przyjęcia
pierwszego dziecka

6-12 m-cy;
27%
3-6 m-cy;
25%
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Informacje o respondentach: liczba dzieci
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

6 i więcej
dzieci; 7%

Brak danych;
2%

5 dzieci; 6%
1 dziecko;
41%

4 dzieci; 9%

3 dzieci;
13%

2 dzieci;
23%
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Zamiar przyjmowania nowych dzieci
do swojej rodziny zastępczej
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q7. Czy zamierzają Państwo przyjmować do swojej RZ nowe dzieci?

brak danych
1%
trudno
powiedzieć
22%

zdecydowanie tak
21%

raczej tak
15%

zdecydowanie nie
15%

raczej nie
26%
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Źródła wiedzy o moŜliwości załoŜenia RZ
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q8. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o moŜliwości załoŜenia RZ?
Proszę wskazać maksymalnie 3 najwaŜniejsze źródła.

47%

media (prasa, radio, TV, Internet)

44%

znajomi, rodzina

39%

ośrodek adopcyjno-opiekuńczy
17%

urzędy
informacja w parafii

8%

fundacja, stowarzyszenie, organizacje
pozarządowe

7%

PCPR

5%

dom dziecka

4%

szkoła

4%

sąd / kurator

3%
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Dodatkowe źródła wiedzy o zasadach
zakładania RZ
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q9. Gdzie szukał(a) Pan((i) dodatkowych informacji o tym jak złoŜyć RZ?
Proszę wskazać 3 maksymalnie najwaŜniejsze źródła.

57%

w ośrodku adopcyjnym
Media (prasa, radio, TV i Internet)

31%

u znajomych

30%

w urzędzie
PCPR
w fundacji

27%
11%
8%

dom dziecka

3%

w parafii

3%

sąd / kurator

3%

MOPR 2%
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Czynniki pomocne przy zakładaniu RZ
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q10. Co ułatwiło Panu(i) załoŜenie RZ? Proszę wskazać
3 maksymalnie najwaŜniejsze.

57%

pomoc MOPR, PCPR

43%

pomoc ośrodka adopcyjno-wychowawczego

36%

przychylność rodziny, sąsiadów, znajomych
pomoc istniejących rodzin zastępczych

18%

duŜa dostępność szkoleń

16%
13%

jasna i prosta procedura prawna
pomoc fundacji

6%

własna inicjatywa, decyzja 2%
dom dziecka 2%
sąd / kurator 2%
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Bariery, problemy przy zakładaniu RZ
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q11. Co było największą przeszkodą w załoŜeniu RZ?
Proszę wskazać maksymalnie 3 najwaŜniejsze.

nadmiar biurokracji

31%

nie było Ŝadnych przeszkód

29%

niskie wsparcie finansowe

27%

zbyt wysokie wymogi formalno-prawne

15%

brak pomocy urzędów, szpitali, organizacji

15%

nieprzychylność sądów

15%

brak informacji

13%

warunki lokalowe, finansowe

10%

obawa przed reakcją rodziny, znajomych, dzieci

9%

mała dostępność szkoleń

8%

obawa przed reakcją sąsiadów

7%

sąd - opieszałość, nieprzychylność

1%

opinia pracowników PCPR, MOPS, MOPR, ośrodka adopcyjnego

1%
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Bariery, problemy przy prowadzeniu RZ
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q13. Czy prowadząc RZ napotykacie Państwo na jakieś problemy?
Z listy problemów proszę wskazać te, które dotyczą Państwa. Proszę wskazać
maksymalnie 5 najwaŜniejszych problemów.

47%

niedobór środków na wakacje dzieci

43%

niedobór środków na inwestycje
niedobór środków na utrzymanie

31%

niemoŜność wzięcia urlopu

30%

niedobór środków na dodatkową naukę

29%

niedobór środków na materiały szkolne

23%

niewłaściwe podejście urzędników

21%

nieznajomość szczegółowych rozwiązań prawnych

16%

nadmiar biurokracji

15%

nieufność środowiska

15%

sztywny system kontroli

13%

brak systemu wymiany doświadczeń

13%

ograniczony dostęp do konsultacji z fachowcami

12%
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Ocena wysokości otrzymywanego wsparcia
finansowego na utrzymanie dzieci
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

wystarczy

od 8 do 10
16%

Q12. Proszę zaznaczyć w skali od 1 do 10 na ile pieniądze przekazywane na
utrzymanie dzieci są wystarczające. Przy czym 1 oznacza, Ŝe pieniędzy jest
zdecydowanie za mało a 10, Ŝe w zupełności wystarczają.

brak danych
2%

od 1 do 3
34%

od 4 do 7
48%

za mało

Średnia (1:10)
Odchylenie std. (1:10)

4.68
2.57

Suma dla wartości …
(1:3)
(4:7)
(8:10)

34%
48%
16%
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Zachęcanie do zakładania RZ
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q19. Czy zachęcaliście Państwo inne osoby do podjęcia się roli rodziny zastępczej?

brak danych
1%
nie
25%

tak
74%
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Współpraca z rodzicami
biologicznymi dziecka
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q14. Czy współpracują Państwo z rodzicami biologicznymi dziecka?

Brak danych
3%
Tak, z rodzicami
wszystkich dzieci
24%

Nie, z rodzicami
Ŝadnego dziecka
52%
Tak, z rodzicami
niektórych dzieci
21%
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Wpływ współpracy z rodzicami
biologicznymi dziecka
… na funkcjonowanie rodziny zastępczej

… na adaptację i rozwój dziecka

Q15a. Czy Pana(i) zdaniem współpraca z rodziną biologiczną
dziecka, stanowi dla funkcjonowanie rodziny zastępczej…?

Q15b. Czy wg Pana(i) współpraca z rodziną biologiczną dziecka
ułatwia adaptację i rozwój dziecka?

brak danych;
2%

zdecydowane
ułatwienie; 4% raczej

brak danych;
2%

ułatwienie; 6%

zdecydowanie
tak; 5%
raczej tak;
10%

trudno
powiedzieć ;
27%

trudno
powiedzieć ;
31%

raczej
utrudnienie;
35%
raczej nie;
32%

zdecydowane
utrudnienie;
23%

zdecydowanie
nie; 24%
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Powody załoŜenia rodziny zastępczej
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q18. Proszę krótko napisać, co generalnie skłoniło Pana(ą) do
załoŜenia rodziny zastępczej

chęć pomocy innym dzieciom, potrzeba serca, instynkt

57%

historia konkretnego dziecka, chcę mu pomóc

18%

brak własnych dzieci/utrata dziecka lub dzieci się wyprowadziły

18%

miłość do dzieci, potrzeba dzielenia się miłością
sam doświadczyłem tego co dzieci w potrzebie, wcześniejsza praca z
dziećmi potrzebującymi pomocy

12%
8%

sprzyjające warunki: mieszkanie, sytuacja finansowa

5%

chęć posiadania licznej rodziny

4%

chęć zarobkowania, sposób na Ŝycie, forma pracy

3%

sugestia placówki opiekuńczej lub innych osób (znajomi, rodzina)

3%

chęć pomocy sobie ( sposób na samotność, nadmiar wolnego czasu )

2%

przekaz z mediów (TV, radio, prasa)

2%

obserwacja i przykład doświadczeń innych osób

2%

chrześcijańska powinność, przekonania religijne

2%
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Doświadczenie w pracy w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

nie
89%

Q20. Czy przed podjęciem się funkcji rodziny zastępczej byliście Państwo
pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych?

tak
11%
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Największy sukces jako rodzica zastępczego
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q16. Proszę wymienić swój największy sukces jako rodzica zastępczego.

poprawa wyników w nauce, kontynuowanie edukacji, sukcesy w szkole, pochwały ze strony
nauczycieli,

24%

miłość ze strony dzieci, szczęście dzieci, zaufanie ze strony dzieci

17%

ustąpienie choroby sierocej, poprawa stanu zdrowia psychicznego dziecka, ustąpienie
psychologicznych objawów wynikających z zaniedbania/negatywnych doświadczeń
Ŝyciowych/osiągnięcia rozwojowe (niepełnosprawnych) dzieci

16%
11%

zapewnienie stabilizacji i bezpieczeństwa dzieciom, zbudowanie prawdziwej rodziny
prowadzenie do zaakceptowanie i przestrzegania norm Ŝycia społecznego przez dzieci z
problemami wychowawczymi, zmiana systemu wartości dziecka
pozytywne zmiany w osobowości, wzrost samooceny/poczucia wartości u dziecka/rozwój
dziecka
zdrowie dzieci, poprawa stanu zdrowia fizycznego dziecka, prawidłowe zdiagnozowanie chorób/
dolegliwości/uratowanie Ŝycia dziecku/leczenie podjęte na czas
dobry kontakt z dzieckiem, zbudowanie więzi z dziećmi/ utrzymywanie kontaktów z dziećmi (i ich
nowymi rodzinami) po opuszczeniu rodziny zastępczej
zadowolenie z tego, Ŝe się pomogło, wytrwałość w pokonywaniu trudności/duma z tego, Ŝe
załoŜyło się rodzinę zastępczą
znalezienie rodziny adopcyjnej, dziecko nie trafiło do Domu Dziecka/przygotowanie dziecka do
adopcji
dziecko uznało mnie/nas za rodziców/ utoŜsamienie się z rodziną

11%
11%
9%
7%
6%
6%
6%
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Największe niepowodzenie
jako rodzica zastępczego
Podstawa – wszyscy respondenci N=1818

Q17. Proszę wymienić swoje największe niepowodzenie jako rodzica zastępczego

brak sukcesów wychowawczych, brak pozytywnych zmian w osobowości dziecka, nałogi,
kradzieŜe, kłamstwa, ucieczka, wczesna ciąŜa.

15%

dziecko trafiło do Domu Dziecka, przeniesienie dziecka do innej rodziny zastępczej,
trafienie dziecka do placówki resocjalizacyjnej

5%

współpraca z Urzędami (PCPR, MOPS, OPS)/brak wsparcia ze strony odpowiednich
placówek (równieŜ szkoły), niemoŜność wpłynięcia na dobrą dla dziecka decyzję sądu

5%

problemy szkolne - niechęć do nauki/brak promocji do następnej klasy/wagary

5%

bezradność wobec problemów psychicznych lub fizycznych dziecka, będących wynikiem
negatywnych doświadczeń Ŝyciowych/ bezradność wobec choroby

5%

problemy z biologicznymi rodzicami: kontakt źle wpływa na dzieci, nieprawidłowa diagnoza
negatywnych intencji rodziców, brak akceptacji rodziców biologicznych,

4%

błędy wychowawcze, za mało pracy z dzieckiem, za mało czasu dla dzieci ze względu na
pracę zawodową, brak cierpliwości, brak czasu dla siebie na realizację własnych potrzeb,

4%

niemoŜność powrotu dziecka do rodziny biologicznej/brak kontaktu z rodziną biologiczną/
nieumiejętność wzbudzenia w rodzinie biologicznej motywacji do zmiany własnych
zachowań lub odzyskania dzieci

3%
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Postrzeganie rodzicielstwa zastępczego

Jak oceniamy rodziców zastępczych?
dobrze, pozytywnie

37%

podziwiam je, cenię, szanuję

14%

dobrzy ludzie, dobre rodziny, pozytywnie ich ocenia

13%

odwaŜne, silne

10%

tworzą dzieciom dom / opiekują się / wychowują

8%

to duŜa odpowiedzialność / wyzwanie / trudna decyzja

4%

są bardzo pomocne / potrzebne

4%

dają miłość / ciepło

4%

2%

pozytywnie, jeśli robiły to z powołania / właściwie

2%

nie kaŜdy się nadaje / trzeba to robić dobrze

2%

duŜy trud / cięŜka praca

2%

nie wiem / trudno powiedzieć / nie znam takich rodzin

odpowiedzi nacechowane:

3%

dobrze, Ŝe są tacy ludzie

chcą mieć dzieci/ nie mogą mieć własnych dzieci
2009

5%

źle, jeśli dla pieniędzy / robią to dla zysku

to jest poświęcenie

W8. Jak ocenia Pan(i) rodziny,
które zdecydowały się na
stworzenie rodziny zastępczej,
rodzinnego domu dziecka lub
podjęły się adopcji?

pozytywnie
negatywnie
neutralnie
Podstawa – wszyscy respondenci N=1013

1%
13%
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Zgoda na rodzinny dom dziecka
w sąsiedztwie
W9. Czy zgodził(a)by się Pan(i), gdyby Pan(i) sąsiedzi załoŜyli rodzinny dom dziecka?

zdecydowanie nie

4% 6%

raczej nie

raczej tak

zdecydowanie tak

37%

nie wiem / trudno powiedzieć

43%

10%

80%
AŜ 80% respondentów zgodziłoby na załoŜenie
w sąsiedztwie rodzinnego domu dziecka.
top2boxes (zdecydowanie i raczej tak) =

2009

Podstawa – wszyscy respondenci N=1013
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Znajomość form opieki zastępczej
Proszę powiedzieć, jakie Pan(i) zna formy opieki nad dziećmi osieroconymi lub dziećmi, których
rodzice mają odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie?

100%
90%

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC 2006

80%
70%

60%

60%
50%

42%

40%

33%

30%

20%

20%

13%
4%

10%
0%

domy
dziecka

rodzinne
domy
dziecka

rodziny
zastępcze

rodziny
adopcyjne

pogotowia
rodzinne /
opiekuńcze

inne

Ŝadne
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Znajomość form opieki zastępczej
Proszę powiedzieć, jakie Pan(i) zna formy opieki nad dziećmi osieroconymi lub dziećmi, których
rodzice mają odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie?

100%
90%

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC 2009

80%
70%
60%

50%
43%

50%

37%

40%
30%

16%

20%

13%

9%

10%

1%

0%

domy
dziecka

rodzinne
domy
dziecka

rodziny
zastępcze

rodziny
adopcyjne

pogotowia
rodzinne /
opiekuńcze

inne

Ŝadne
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Grunt to rodzina 2004-2008: 2 689 692 zł
1200
1000
800
600
400
200
0
2005

2006

2007

dzieci

projekty

2008

2009

pieniądze

2009: 920 dzieci, 158 projektów, 1 126 000 zł
2008: 850 dzieci, 136 projektów, 928 864 zł
2007: 551 dzieci, 69 projektów, 438 200 zł
2006: 256 dzieci, 33 projekty, 127 518 zł
2005: 119 dzieci, 18 projektów, 69 110 zł
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Kontakt
Fundacja Świętego Mikołaja
www.mikolaj.org.pl
Michał RŜysko, koordynator
0 22 825 03 90
michal.rzysko@mikolaj.org.pl
Biuro fundacji:
ul. Marszałkowska 87 lok 5
00-683 Warszawa

64 2130 0004 2001 0299 9993 0001
KRS: 0000126602
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
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