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The SOS childrens villages. Assumptions and reality

Cywilizacyjne przemiany spo³eczeñstwa, a tak¿e wspó³czesnej rodziny sprzyjaj¹ narastaniu zjawiska sieroctwa spo³ecznego. Wiele ma³ych, zatomizowanych
rodzin staje siê niewydolnymi wychowawczo czy to z powodu nieprzystosowania
spo³ecznego, swej dysfunkcjonalnoci, czy te¿ z powodu przedwczesnej mierci
rodziców naturalnych. Powstaje w zwi¹zku z tym potrzeba zapewnienia opieki
i warunków rozwoju coraz wiêkszej liczbie dzieci. W ¿yciu spo³ecznym oznacza
to istnienie wielu instytucji próbuj¹cych zaspokoiæ tê potrzebê.
W pracy nad osieroconym dzieckiem mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe
modele opieki: instytucjonalny i rodzinny. Pierwszy, oparty przede wszystkim na
domach dziecka, ma wiêcej przeciwników ni¿ zwolenników. Zasadnicze zastrze¿enia wynikaj¹ st¹d, ¿e znaczna liczba wychowanków pozostaje tam pod opiek¹
nielicznego personelu, pracuj¹cego na etacie. Osoby te mog¹ mieæ trudnoci z zapewnieniem zadowalaj¹cych warunków indywidualnego rozwoju dzieciom obci¹¿onym bolesnymi dowiadczeniami dzieciñstwa, a czêsto zbyt wczenie wydorola³ymi. W razie niezadowalaj¹cych warunków stosunkowo ³atwo mog¹
zmieniæ miejsce pracy. W zwi¹zku z tym osobisty kontakt dziecka z wychowawc¹
w domach dziecka ma inny charakter ni¿ osobowa relacja w ma³ej grupie rodzinnej. rodowisko wychowawcze jest tam bardziej zbli¿one do szko³y (przedszkola) czy internatu ani¿eli do rodziny. W domach dziecka stwierdza siê niejednokrotnie u podopiecznych poczucie anonimowoci i subiektywnej izolacji. Brakuje tam normalnych (naturalnych) kontaktów z otoczeniem. Brakuje miejsca na
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spontanicznoæ i samodzielnoæ. Codzienne czynnoci podporz¹dkowane s¹ okrelonym rygorom i regulaminom. Dzieci objête opiek¹ domów dziecka zagro¿one
s¹ uczuciowym osamotnieniem wynikaj¹cym z braku indywidualnej wiêzi emocjonalnej z osob¹ doros³¹ (z wa¿nym innym). Mo¿e to prowadziæ do powa¿nych zaburzeñ w rozwoju psychicznym i fizycznym m³odego cz³owieka.
Natomiast rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym, takie jak rodziny zastêpcze, rodzinne domy dziecka czy wioski dzieciêce s¹ w zasadzie (choæ
w ró¿nym stopniu) wolne od wymienionych wy¿ej zastrze¿eñ. Ze wzglêdu na
mniejsz¹ liczbê podopiecznych maj¹ wiêksze szanse zapewnienia indywidualnego kontaktu dziecka z opiekunem. Wobec tego istniej¹ w nich szersze mo¿liwoci
indywidualnego oddzia³ywania wychowawczego. Analizy prowadzone przez GUS
wskazuj¹, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych wzrós³ wyranie udzia³ tej kategorii
opieki. W roku 1990  29,5 tys. rodzin zastêpczych obejmowa³o opiek¹ ponad
37 tys. dzieci, natomiast w r. 1997  39,5 tys. rodzin mia³o pieczê nad wiêcej ni¿
50 tys. podopiecznych1.
Specyficzn¹ form¹ rodzinnej opieki nad dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej jest Wioska Dzieciêca SOS. Pierwsze idee dotycz¹ce wychowywania sierot
w wioskach rodzinnych, a nie w sierociñcach, powsta³y jeszcze w XVIII wieku.
Wi¹¿¹ siê one z dzia³alnoci¹ filantropijn¹ Szwajcara  Jana Henryka Pestalozziego2. W latach trzydziestych XIX w. jego kontynuatorzy tworzyli wspólnoty rodzinne dla sierot i dzieci wykolejonych w Szwajcarii, Niemczech i Francji3. Rozwi¹zania te znalaz³y swoich zwolenników równie¿ wród pediatrów i psychologów angielskich oraz w Austrii. Lidia von Wolfring zaproponowa³a w 1899 r. formê opieki, w której bezdzietni ma³¿onkowie mieli sprawowaæ pieczê nad grup¹
1012 dzieci w wieku do 14 lat. Pomoc materialn¹ oraz mieszkanie mia³o zapewniaæ powo³ane w tym celu stowarzyszenie4. W okresie miêdzywojennym do tych
inicjatyw do³¹czy³ polski wychowawca Kazimierz Je¿ewski z ide¹ gniazd sierocych i wiosek Kociuszkowskich.
Pierwsza wioska we wspó³czesnym sensie powsta³a w Trogen w Szwajcarii
w 1944 roku. Na wiecie znana jest jako Wioska Dzieciêca Pestalozziego, choæ
pomys³odawc¹ by³ szwajcarski filozof Robert Corti. Na bazie wspólnej kuchni
ma³¿eñstwa posiadaj¹ce w³asne potomstwo opiekowa³y siê przyjêtymi na wychowanie dzieæmi w oddzielnym domku. S³aboci¹ tej formy opieki by³y czêste zmiany
rodziców, którzy swoje oddanie dzieciom traktowali jako formê przejciow¹5.
Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1998, s. 263.
M. £obocki, Wioska dzieciêca w Bi³goraju, Lublin 1975, s. 2324.
3
J. Radwan-Prag³owski, K. Frysztacki, Spo³eczne dzieje pomocy cz³owiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa 1996, s. 198.
4
U. Kusio, Rodzina zastêpcza jako rodowisko wychowawcze, Lublin 1998, s. 18.
5
H. Matwiejczyk, SOS  Wioska Dzieci. Geneza, za³o¿enia, organizacja, Przegl¹d Psychologiczny 1976, t. 2, s. 230.
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Zainteresowanie losem dzieci osieroconych w wyniku wojny leg³o u podstaw
koncepcji austriackiego pedagoga i pediatry  Hermanna Gmeinera. Jest on twórc¹
idei Wioska Dzieciêca SOS (SOS Kinderdorf). Skrót SOS pochodzi od ³aciñskiej nazwy utworzonego przez H. Gmeinera Towarzystwa Spo³ecznego Dzie³o
Pomocy dla Osieroconych Dzieci  Societas Socialis. Wymownie zbiega siê to ze
znanym miêdzynarodowym sygna³em SOS wywodz¹cym siê od angielskich s³ów
Save our Souls. Istotnie, celem wiosek H. Gmeinera jest, w pewnym sensie, ratowanie dzieciêcej duszy. Pierwsza wioska powsta³a w 1949 r. w Imst w Austrii.
W zwi¹zku z trudnociami finansowymi towarzysz¹cymi jej uruchamianiu zrodzi³ siê pomys³ powo³ania organizacji, której cz³onkowie poprzez systematyczne
wp³aty jednego szylinga zabezpiecz¹ rodki niezbêdne na budowê i utrzymanie
wioski. Ten sposób pozyskiwania rodków pozostaje g³ównym ród³em utrzymania istniej¹cego od 1964 roku Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Wiosek Dzieciêcych SOS (SOS Kinderdorf International).
Koncepcja Wioski Dzieciêcej SOS opiera siê na czterech podstawowych zasadach:
l. Osierocone dzieci otrzymuj¹ m a t k ê . Jest ni¹ kobieta samotna, gotowa powiêciæ swoje ¿ycie powierzonym jej dzieciom. Dziêki temu m³ode istoty dowiadczane dotychczas pora¿kami tak w rodzinie pochodzenia, jak i w innych instytucjach opieki, maj¹ szansê doznawania mi³oci, bliskoci i poczucia bezpieczeñstwa.
2. Mieszkaj¹ce w jednym domu dzieci obojga p³ci, w liczbie 78, traktowane
s¹ jako r o d z e ñ s t w o . Sprzyja temu zasada nierozdzielania rodzeñstw naturalnych oraz ³¹czenie dzieci w ró¿nym wieku  od niemowlêctwa do 18 roku ¿ycia.
Stwarza to mo¿liwoæ wytworzenia silniejszych wiêzi rodzinnych miêdzy nimi.
3. Matka wraz z powierzonymi jej dzieæmi otrzymuje w ³ a s n y dom. W nim
matka jest ca³kowicie niezale¿na i odpowiada za codzienn¹ atmosferê oraz wytwarzane wzory ¿ycia rodzinnego. Wszystkie domowe czynnoci, nale¿¹ce do
domowników, pozwalaj¹ na w³¹czanie dzieci w ¿ycie rodzinne i w obowi¹zki,
jakie zwykle maj¹ one w tzw. normalnych rodzinach.
4. Zespó³ 1420 domów tworzy w i o s k ê , której funkcjonowanie wspierane
jest przez administracjê wioski wraz z zatrudnionymi specjalistami z zakresu pedagogiki i psychologii. Przy autonomii poszczególnych rodzin wioska jest spo³ecznoci¹ otwart¹ na zewn¹trz. Domy s¹ otwarte dla osób znajomych i zaprzyjanionych. Place zabaw dostêpne s¹ tak¿e dla dzieci z s¹siedztwa. Dzieci uczêszczaj¹ do ogólnie dostêpnych szkó³ i przedszkoli.
Uzupe³nieniem struktury instytucjonalnej Wioski Dzieciêcej SOS s¹ Domy
M³odzie¿y, we wstêpnych za³o¿eniach oddzielne dla ch³opców, oddzielne dla dziewcz¹t. Stanowi¹ one nastêpny etap w ¿yciu i wychowaniu dzieci objêtych opiek¹.
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej zdecydowana wiêkszoæ podopiecznych jest
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tam przenoszona6, gdy nie jest mo¿liwe kontynuowanie nauki w miejscowoci,
w której znajduje siê wioska. Przejcie do tej placówki jest bardziej rygorystycznie przestrzegane w odniesieniu do ch³opców ani¿eli wobec dziewcz¹t. One mog¹
d³u¿ej pozostaæ w domu wioskowym. Dom M³odzie¿y ma byæ w za³o¿eniu miejscem usamodzielniania siê wychowanków. Ma sprzyjaæ uczeniu siê samodzielnoci i niezale¿noci. Nie ma tam ju¿ matki, s¹ natomiast wychowawcy, którzy s³u¿¹
pomoc¹ i sprawuj¹ ogólny nadzór. Wychowankowie ucz¹ siê tam planowania w³asnego czasu oraz wykorzystywania rodków otrzymywanych na codzienne wydatki, a tak¿e kontynuuj¹ wdra¿anie do sta³ych obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
Idea H. Gmeinera szybko zaczê³a rozszerzaæ siê na ca³y wiat. W roku 1975
w 50 krajach by³o 105 Wiosek Dzieciêcych SOS (w Europie  46, w Ameryce
£aciñskiej  30, w Azji  22, w Afryce  7)7. W roku 1994  w 45 lat od powstania
pierwszej wspólnoty w Imst  ruch pomocy dzieciom SOS Kinderdorf International mia³ swoje krajowe stowarzyszenia w 122 krajach. W 326 wioskach pod opiek¹
ponad trzech tysiêcy kobiet oraz w 847 innych towarzysz¹cych im placówkach
SOS (np. przedszkola, szko³y, domy m³odzie¿y, orodki medyczne, wypoczynkowe) wychowywanych by³o ponad 180 tys. dzieci i m³odzie¿y8. W cztery lata póniej liczba krajowych stowarzyszeñ przekroczy³a 130, natomiast stan liczebny
wiosek na wiecie zbli¿y³ siê do 400 (377)9. W strukturze organizacyjnej znajduj¹
siê równie¿ domy dla emerytowanych matek, a tak¿e Akademia Hermana Gmeinera, kszta³c¹ca przysz³ych pracowników wiosek z ca³ego wiata. Obecnie jest to
niew¹tpliwie jedna z najbardziej ekspansywnych prywatnych organizacji charytatywnych, zachowuj¹ca jednoczenie niezale¿noæ polityczn¹ i wyznaniow¹.
W Polsce pierwsza Wioska Dzieciêca SOS powsta³a w 1984 r. w Bi³goraju.
W roku 1991 uruchomiona zosta³a podobna wioska w Kraniku. W roku 1996
podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do otwarcia takiej samej wioski w Siedlcach, zakoñczone w dwa lata póniej. W tym samym roku oddano do u¿ytku Dom M³odzie¿y w Lublinie. Patronat i koordynacjê dzia³alnoci wiosek w Polsce sprawuje
Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieciêce w Polsce z siedzib¹ w Warszawie.
Badania austriackie pokazuj¹, ¿e po 16 roku ¿ycia wzrastaj¹ odsetki m³odzie¿y zamieszkuj¹cej w Domach M³odzie¿y, a spada udzia³ zamieszka³ych w Wioskach Dzieciêcych. Na przyk³ad
w wieku 15 lat prawie 60% m³odych ludzi, objêtych opiek¹ instytucji nale¿¹cych do Stowarzyszenia SOS Wioski Dzieciêce, pozostawa³o w domach wioskowych, natomiast w wieku 17 lat odsetek ten by³ trzykrotnie ni¿szy (20%). (Fuchs H., Strasser M., Posch Ch., Schritte, Trends und
pedagogische Entwicklungen in den österreichischen SOS-Kinderdörfern, InnsbruckWienTyroliaVerl 1995, s. 41).
7
Tam¿e, s. 225.
8
W. Kowalski, Z dziejów rozwoju ruchu SOS Kinderdorf International, maszynopis, Wioska
Dzieciêca w Kraniku 1996. Por. H. Fuchs, M. Strasser, Ch. Posch, Schritte , s. 11.
9
W. Kowalski, Wioski Dzieciêce SOS w wiecie i w Polsce. 19491999, Kranik 1999, s. 96
97.
6
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Wioska Dzieciêca SOS s³u¿y dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych z powodu niewydolnoci rodzicielskiej, dysfunkcjonalnoci lub rozpadu. Jest
jedn¹ z wielu instytucji nastawionych na tê kategoriê odbiorców. W porównaniu
z innymi, zw³aszcza domem dziecka, wioska stwarza rodzinie z³o¿onej z matki
i pozostaj¹cych pod jej opiek¹ dzieci bardzo dobre warunki ¿ycia, zarówno w sensie materialnym, jak i psychospo³ecznym.
ROLA MATKI W WIOSCE DZIECIÊCEJ SOS

Podstawowym elementem instytucji, jak¹ jest Wioska Dzieciêca SOS, jest
rodzina zamieszkuj¹ca w domku. Dziewiêcioosobowa wspólnota (matka z omiorgiem dzieci w ró¿nym wieku) otrzymuje dom o powierzchni u¿ytkowej oko³o 135
m2 z ma³¹ dzia³k¹ przydomow¹. W standardowym domu znajduj¹ siê trzy pokoje
dla dzieci, pokój matki, pokój dzienny, kuchnia, ³azienka i spi¿arka. Wszystkie
pomieszczenia otrzymuj¹ podstawowe wyposa¿enie, np. w kuchni jest lodówka
i niezbêdny sprzêt gospodarstwa domowego; w pokoju dziennym s¹ fotele, telewizor, rega³ na ksi¹¿ki i zabawki, dywan; w pokojach dzieci  ³ó¿ka oraz biurka
do odrabiania lekcji. Uzupe³niaj¹ce drobiazgi, jak kwiaty, sposób ustawienia mebli, pozostaj¹ spraw¹ u¿ytkowników i decyduj¹ o cechach indywidualnych poszczególnych domów10. Na prowadzenie domu oraz wiêksze zakupy matka otrzymuje rodki zapewniaj¹ce wzglêdnie dostatnie ¿ycie rodziny. Umiejêtne gospodarowanie nimi pozwala na oszczêdnoci i ewentualne zabezpieczenie przysz³oci
podopiecznym w postaci zak³adanych ksi¹¿eczek oszczêdnociowych czy kont
bankowych.
Usytuowanie rodziny w strukturze instytucjonalnej wioski pozwala kobiecie
podejmuj¹cej rolê matki skupiæ siê wy³¹cznie na sprawach dzieci i obowi¹zkach
zwi¹zanych z prowadzeniem domu. W rozwi¹zywaniu konkretnych problemów
wychowawczych mo¿e otrzymaæ pomoc od innych osób z regu³y o pewnym przygotowaniu profesjonalnym11. Do ka¿dych dwu domów przypisana jest ciocia, która wspiera matki w opiece nad dzieæmi i w prowadzeniu gospodarstwa domowego12. Pomaga równie¿ w ró¿nych pracach domowych. Matki maj¹ przez to nieco
wiêcej czasu na kontakt z dzieæmi. Zastêpuje ona tak¿e matkê podczas jej choroby, urlopu itp.
A. Borowicz, Rola matki w rodzinie Wioski Dzieciêcej SOS, maszynopis pracy magisterskiej,
Lublin 1997, s. 10.
11
Statut Stowarzyszenia SOS Wioski Dzieciêce w Polsce; Koncepcja pedagogiczna (projekt), Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieciêce w Polsce, Warszawa 1993.
12
Kobieta pe³ni¹ca rolê cioci jest osob¹ niezamê¿n¹. Je¿eli sprawdzi siê w pracy z dzieæmi, mo¿e
zostaæ matk¹ w wiosce. Otrzymuje, podobnie jak matka, wynagrodzenie za swoj¹ pracê. O zakresie
jej zaanga¿owania w domku decyduje matka. Ciocia realizuje koncepcjê matki co do funkcjonowania domku.
10
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Nie bez znaczenia jest tak¿e mo¿liwoæ korzystania przez matki ze wsparcia
s¹siedzkiego. Pozostawanie we wspólnocie terytorialnej kilkunastu domów mo¿e
sprzyjaæ kontaktom s¹siedzkim i pomocy ze strony innych matek oraz korzystaniu
z ich dowiadczeñ w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych, bytowych itp.
Jak ju¿ by³o wspomniane, w Wioskach SOS do pomocy matkom zatrudniony
jest p e r s o n e 1 p e d a g o g i c z n y. Nale¿¹ do niego pedagog i psycholog oraz
zatrudniani w miarê potrzeb  logopeda, korepetytorzy ró¿nych przedmiotów,
nauczyciele muzyki, plastyki, trenerzy sportowi i itp. S³u¿¹ oni matkom fachow¹
pomoc¹ oraz podejmuj¹ zajêcia indywidualne i grupowe z dzieæmi.
Nad ca³oci¹ czuwa dyrektor wioski. Odwiedza on czêsto domki, organizuje
systematyczne spotkania i szkolenia matek.
Kobieta pe³ni¹ca rolê matki zatrudniona jest w wiosce na etacie. Jest pracownikiem wioski. Ma nienormowany czas pracy, obejmuj¹cy 24 godziny gotowoci
na dobê. Dla odzyskania równowagi psycho-fizycznej przys³uguje jej urlop wypoczynkowy w roku na ogólnych zasadach oraz dzieñ wolny w tygodniu. Korzystanie z dni wolnych jest obligatoryjne. Statut matki Wioski Dzieciêcej SOS mówi,
¿e jedynie za zgod¹ dyrektora (a wiêc tylko w uzasadnionych przypadkach) mog¹
byæ wykorzystywane ³¹cznie raz w miesi¹cu, jednak nie póniej ni¿ do koñca
kwarta³u13. A wiêc przynajmniej raz na kwarta³ matka zobowi¹zana jest odpocz¹æ, spêdzaj¹c kilka dni poza domem wioskowym. Jest to niew¹tpliwie bardzo
pomocne w regeneracji si³ i sprzyja lepszemu radzeniu sobie z problemami niesionymi przez codziennoæ. Jednak¿e z faktu, ¿e matka jest pracownikiem, wynika, ¿e mo¿e zostaæ z ni¹ rozwi¹zany stosunek pracy. Jak ka¿dy pracownik podlega kontroli, a jej zobowi¹zania tak pionowe (wobec prze³o¿onych), jak i poziome
(wobec dzieci) mog¹ rodziæ pewne konflikty. Tymczasowoæ roli matki mo¿e
byæ czasem przyczyn¹ arogancji ze strony dzieci  przecie¿ Ty jeste z nami
tylko dlatego, ¿e Ci za to p³ac¹. Nie sprzyja to dobrej atmosferze w domu i jest
krzywdz¹ce dla ofiarnych kobiet. Staje siê równie¿ niekiedy przyczyn¹ poczucia
niepewnoci. Jak wskazuj¹ badania, jest to szczególnie widoczne w pocz¹tkowym
okresie pobytu dzieci w nowym miejscu, gdy nie pozna³y jeszcze jego specyfiki
i traktuj¹ je jak inne znane im instytucje opiekuñcze. Czy Ty zawsze bêdziesz
z nami?, Czy nas nie opucisz?, Czy bêdziesz tylko nasza? (czy nie trzeba siê
bêdzie Tob¹ dzieliæ z innymi dzieæmi, jak wychowawczyni¹ w Domu Dziecka)
 to podstawowe pytania, na które kobiety te musz¹ odpowiadaæ werbalnie, ale
przede wszystkim swoim zachowaniem. Bywa to tym trudniejsze, ¿e nak³ada siê
na liczne problemy opiekuñczo-wychowawcze, typowe dla dzieci przychodz¹cych z dysfunkcjonalnych domów rodzinnych czy domów dziecka. Jedna z matek
tak mówi o tych dowiadczeniach: Gdyby ka¿da z nas nie kocha³a tych dzieci,
nie by³a pewna swojej decyzji o zostaniu matk¹ w Wiosce Dzieciêcej SOS i nie
13
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by³a gotowa do powiêceñ  ¿adna nie prze¿y³aby tego »piek³a«, jakie by³o w ka¿dym domku na pocz¹tku pobytu dzieci w wiosce14.
Zdecydowana wiêkszoæ kobiet, wybieraj¹c pracê w charakterze matki w Wiosce Dzieciêcej SOS, kieruje siê dobrem dzieci15. Chc¹ one stworzyæ dom dzieciom
wczeniej pozbawionym mi³oci rodzicielskiej, dom, w którym znajd¹ ciep³o i poczucie bezpieczeñstwa. Warunki stawiane kandydatkom powoduj¹, ¿e matkami
zostaj¹ kobiety o cechach najbardziej po¿¹danych, posiadaj¹ce wiele szlachetnych
przymiotów charakteru i serca16. Niejednokrotnie pozostawiaj¹ w³asn¹ karierê i kusz¹c¹ pozycjê zawodow¹17. S¹ to wiêc kobiety na ogó³ wiadome swych zadañ
i pozytywnie odbiegaj¹ce od stereotypu kobiety szukaj¹cej pomocy w rozwi¹zywaniu swoich problemów, ¿yciowo dowiadczonej18.
Rola matki jest centraln¹ rol¹ w Wiosce Dzieciêcej SOS. Jest jednak¿e rol¹
zawodow¹ nieprofesjonaln¹, pe³nion¹ w zespole specjalistów od procesu socjalizacji. Istnieje ryzyko, ¿e profesjonalne kompetencje i oceny mog¹ nie pokrywaæ
siê z ocenami matki, dyktowanymi jej intuicj¹, sercem i codziennym odkrywaniem zalet i s³aboci dzieci. Potrzebne jest wówczas zaufanie do matki i raczej
wspieranie jej rad¹ ani¿eli narzucanie standardów i sposobów postêpowania. Personel ma bowiem wspieraæ matkê w jej roli, pomagaæ jej uruchamiaæ pozytywne
emocje pozwalaj¹ce stwarzaæ serdeczn¹ atmosferê w domu. Natomiast koncentracja na racjach profesjonalnych mo¿e uczyniæ zbêdn¹ mi³oæ matki do dzieci
oraz ich przywi¹zanie do niej. Niestety, zdarza siê, ¿e matka zostaje zwolniona lub
zmuszona do odejcia  co wydaje siê paradoksalne  z powodu mi³oci do dzieci.
Ze wzglêdu na etatowe zatrudnienie matki i mo¿liwoæ zwolnienia w przypadku
zastrze¿eñ wobec jej pracy ze strony kadry pedagogicznej istnieje ryzyko, ¿e zbyt
serio potraktowana gotowoæ stworzenia dzieciom normalnego domu  z du14
A. Cieniuch, Potrzeby i oczekiwania wychowanków Wioski Dzieciêcej, maszynopis pracy magisterskiej, Lublin 1997, s. 86.
15
M. Samolej, Motywy podjêcia decyzji o roli matki w rodzinie w Wiosce Dzieciêcej SOS, mps,
Lublin 1997.
16
Informacja dla kandydatek na matki  opiekunki rodzinnych domów w Wiosce Dzieciêcej w Kraniku poza ogólnymi cechami o charakterze (1) obywatelskim typu: posiadanie praw cywilnych i obywatelskich, obywatelstwa polskiego i zameldowania; (2) spo³eczno-demograficznym: wiek (3035,
a w szczególnych wypadkach 2540 lat), stan cywilny (wolny), brak w³asnych dzieci, wymienia
tak¿e dobre zdrowie fizyczne i psychiczne oraz liczne cechy osobowociowe, jak: cechy macierzyñskie, dojrza³oæ emocjonalna, wysoki poziom moralny, dowiadczenie ¿yciowe, poczucie odpowiedzialnoci.
17
A. Borowicz, Rola matki , s. 33.
18
Proces kwalifikacyjny do roli matki i cioci jest d³ugi i pozwala wy³oniæ tylko te najmocniejsze
osobowociowo i najbardziej wytrwa³e w d¹¿eniu do spe³nienia swego celu. Na przyk³ad, w zwi¹zku z organizowaniem Wioski Dzieciêcej SOS w Bi³goraju sporód oko³o 500 zg³oszeñ do roli pracownika w wiosce zakwalifikowano niewiele ponad 20 (15 do roli matki i 8 do roli cioci). Analogiczna by³a sytuacja w Kraniku, gdzie sporód 132 kandydatek zaledwie 8 mog³o podj¹æ rolê zawodow¹ w wiosce (W. Kowalski, Wioski Dzieciêce SOS , s. 126, 142).
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¿ym zaanga¿owaniem uczuciowym, wzajemnym przywi¹zywaniem siê dzieci
i matki, rozbudowanym poczuciem przynale¿noci i wy³¹cznoci  mo¿e byæ postrzegana jako zamykanie siê na oddzia³ywania innych, co nie jest dobrze widziane przez nadzór wioski. W konsekwencji zdarza siê niekiedy, ¿e matka odchodzi
z wioski wraz z dzieæmi.
Dom rodzinny uto¿samiany jest z pokoleniem rodziców i dzieci. Rodzice, to
dwie podstawowe role  matki i ojca. Obecnoæ obojga rodziców poza zachowaniami opiekuñczymi potrzebna jest dzieciom zarówno ze wzglêdu na wzory ról
p³ci, które ka¿de z nich ukazuje w realizacji, jak i wzory ról rodzinnych oraz wzory wzajemnych odniesieñ nosicieli tych ról wobec siebie. W wiosce dzieciêcej jest
tylko jedna rola  matki. W za³o¿eniach ideowych tej formy ¿ycia rodzinnego
nosicielem roli mêskiej jest dyrektor  mê¿czyzna i inni pracownicy p³ci mêskiej,
z którymi mali mieszkañcy maj¹ mo¿liwoæ dosyæ czêstego kontaktu. Czy jest to
jednak wystarczaj¹ca forma dla zdecydowanej wiêkszoci antywzorów ról mêskich, rodzinnych i stosunków kobietamê¿czyzna wyniesionych z rodziny pochodzenia. Jak pokazuj¹ badania, kobiety pe³ni¹ce role matki zauwa¿aj¹ wiele
sytuacji, w których konieczna by³aby obecnoæ mê¿czyzny oddanego wy³¹cznie
ich domowi, chocia¿ zupe³nie nie odczuwaj¹ potrzeby takiej obecnoci dla siebie19. Wyra¿aj¹ to równie¿ same dzieci. Zamykaj¹c zdanie niedokoñczone W wiosce brakuje mi , wiêcej ni¿ co trzecie (34,4 % ) wskaza³o na brak ojca20. Obroñcy idei uzasadnialiby, mo¿e nawet nie bez s³usznoci, ¿e owszem dzieci mog¹ byæ
w wiosce pozbawione dowiadczania spontanicznego oddzia³ywania pozytywnych
wzorów zwi¹zanych z obecnoci¹ mê¿czyzny  mê¿a kobiety pe³ni¹cej rolê matki
 ale s¹ tak¿e wolne od wielu negatywnych aspektów takiej obecnoci21.
DZIECI W WIOSKACH SOS

Wioska Dzieciêca SOS stwarza korzystne warunki do rozwoju m³odej osobowoci. Jest ona instytucj¹ obejmuj¹c¹ opiek¹ zazwyczaj przeciêtnie 100120
dzieci. Podzia³ na domy pozwala jednak na indywidualizacjê, prywatnoæ i intymnoæ ¿ycia codziennego. Mieszkañcy ¿yj¹ w ma³ej grupie skupiaj¹cej oko³o
dziesiêciu osób. Dzieci bêd¹ce rodzeñstwem mieszkaj¹ razem. Maj¹ wiêc mo¿liwoæ odczuwania bliskoci oraz wzmacniania wiêzi naturalnej, podobnie jak w rodzinie biologicznej.
W wiosce dzieci znajduj¹ matkê, rodzinê i atmosferê domow¹. Wszyscy mieszkañcy domku uczestnicz¹ w podejmowaniu decyzji oraz prowadzeniu wspólnego
gospodarstwa domowego, organizowanego na wzór gospodarstw z s¹siedztwa
A. Borowicz, Rola matki , s. 7576.
A. Cieniuch, Potrzeby i oczekiwania , s. 88.
21
W. Kowalski, Wioski Dzieciêce SOS , s. 4447.
19
20
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pozawioskowego. Dzieci s¹ wdra¿ane do codziennych obowi¹zków i wprowadzane w warunki sprawnego funkcjonowania gospodarstwa domowego przez udzia³
w pracach domowych, jak pranie, sprz¹tanie, zakupy itp. Pracuj¹c z ma³¹ gromadk¹ dzieci, kobieta podejmuj¹ca rolê matki w wiosce ma mo¿liwoæ zindywidualizowanego traktowania ka¿dego z nich. Mo¿e odpowiadaæ na ich potrzeby
o ka¿dej porze dnia i nocy. W miarê mo¿liwoci jest w stanie zaspokoiæ najwa¿niejsze  emocjonalne  potrzeby podopiecznych.
Wioska stwarza dzieciom dobre warunki materialne, sprzyjaj¹ce zaspokojeniu potrzeb biologicznych i materialnych: od¿ywiania, snu, wypoczynku, mieszkania, ubrania itp. W niej dzieci znajduj¹ korzystne warunki do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych. S¹ one objête sta³ym nadzorem lekarskim, dziêki czemu lecz¹
przedawnione choroby somatyczne i dolegliwoci psychosomatyczne. W wiosce
dzieci znajduj¹ te¿ warunki sprzyjaj¹ce rozwijaniu kompetencji szkolnych i wiedzy. Wspó³praca pedagoga z dzieæmi i z matkami pozwala na redukcjê braków
powsta³ych w okresie wczeniejszym oraz rozszerzanie zainteresowañ i koniecznych umiejêtnoci. Zindywidualizowany charakter relacji przede wszystkim z opiekunkami (matka i ciocia) oraz personelem psychologiczno-pedagogicznym stwarza mo¿liwoci indywidualnego rozwoju i budowania to¿samoci. Korzystne warunki do ¿ycia oraz koncentracja na zaspokojeniu ró¿norakich potrzeb dzieci nios¹
jednak równie¿ ryzyko kszta³towania postaw permanentnego biorcy. Jest to tym
bardziej prawdopodobne, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci przypadków umieszczenie w wiosce oznacza diametraln¹ zmianê w warunkach ¿ycia i mo¿liwociach
zaspokojenia potrzeb. £atwoæ spe³niania oczekiwañ przy ma³ych wymaganiach
mo¿e sprzyjaæ kszta³towaniu przekonania, i¿ wszystko mi siê nale¿y.
Po dowiadczeniach wczeniejszych (w zdezorganizowanej rodzinie, w domu/domach dziecka) w wiosce dzieci mog¹ odzyskaæ równowagê emocjonaln¹,
wiadomoæ bezpieczeñstwa i przynale¿noci w warunkach wolnych od konfliktów, niepewnoci oraz poczucia zagro¿enia. W domu panuje spokój i serdeczna
atmosfera. Ka¿de dziecko otrzymuje w nim swoje ³ó¿ko, swoje biurko, swoje miejsce przy stole, a tak¿e podstawowe obowi¹zki. Dowiadcza sta³ej obecnoci matki, wspieraj¹cej tak w chwilach sukcesu, jak i pora¿ki. To dowiadczanie sta³oci
i wy³¹cznoci jest niezwykle wa¿ne wobec wystêpuj¹cych przedtem wielorakich
deprywacji i braków. Wymowne s¹ w tym kontekcie wypowiedzi samych dzieci.
Wyra¿aj¹ one zarówno to, co dobrego niesie dla nich ¿ycie w wiosce, jak i s³aboci tej instytucji. Dzieci chêtnie podkrelaj¹ nasza mama, nasz dom, ale i moje
prawdziwe rodzeñstwo, oddzielaj¹c wiê naturaln¹ od wtórnej  powsta³ej
w zwi¹zku z zamieszkiwaniem pod wspólnym dachem. Dope³niaj¹c zdanie niedokoñczone Wioska jest dla mnie , ponad dwie trzecie badanych dzieci (71,8%)
w swych wypowiedziach zawar³o cechy wskazuj¹ce, ¿e wioska jest domem, w którym czuj¹ siê bezpieczne. Jednak¿e prawie co trzecie (28,2% ) wyrazi³o niepokój
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w zwi¹zku z koniecznoci¹ jej opuszczenia22. Dotyczy on zw³aszcza dzieci starszych i jest zrozumia³y w perspektywie zmiany, jaka czeka wychowanków wioski
koñcz¹cych szko³ê podstawow¹. Jak by³o wspomniane, m³odzi ludzie po jej ukoñczeniu na ogó³ pozostawiaj¹ rodzinê wioskow¹ i przechodz¹ do Domu M³odzie¿y.
Jakkolwiek mog¹ oni powracaæ do rodziny (i mamy) wioskowej, jednak ju¿ na
innej zasadzie. Ich ³ó¿ko (które symbolizuje w³asne miejsce) wkrótce po ich odejciu mo¿e byæ zajête przez inne, nowe dziecko23. Taka wêdrówka dzieci po instytucjach nale¿¹cych do wioski nie wzmacnia poczucia przynale¿noci i bezpieczeñstwa, mo¿e natomiast wzbudzaæ poczucie tymczasowoci i niepewnoci. Mo¿e
tak¿e kszta³towaæ postawê ³atwej zastêpowalnoci, a nawet sprzyjaæ instrumentalnemu charakterowi relacji z ludmi. Nie warto siê bowiem przywi¹zywaæ, zwi¹zki s¹ krótkotrwa³e, przejciowe. Matka kocha³a jedne dzieci, a póniej podobnym
uczuciem obdarzy³a nowe.
Jest jeszcze inny problem. Przejcie do Domu M³odzie¿y wi¹¿e siê niejednokrotnie z wymuszon¹ samodzielnoci¹ i niezale¿noci¹. Tymczasem osi¹gniêcie
wieku biologicznego 14 czy 15 lat nie oznacza osi¹gniêcia dojrza³oci psychospo³ecznej, kszta³tuj¹cej zdrow¹ niezale¿noæ m³odej osoby. Widaæ tu dwa, niekorzystne zreszt¹, oblicza tego standardowego postêpowania. Z jednej strony, ca³kiem liczna mo¿e byæ grupa wychowanków wioski dzieciêcej, u których gotowoæ do opuszczenia rodowiska domowego mo¿e byæ opóniona, w zwi¹zku z wysoce traumatyzuj¹cymi dowiadczeniami z okresu wczesnodziêciêcego. Rozwiniête w wiosce zapotrzebowanie na obdarzanie i dowiadczanie mi³oci mo¿e opóniaæ potrzebê i zdolnoæ podjêcia samodzielnego ¿ycia. Wówczas koniecznoæ
opuszczenia domu, daj¹cego poczucie bezpieczeñstwa, mo¿e byæ postrzegana jako
krzywda i ponowna strata. Z drugiej natomiast strony, u tych, którzy do wioski
trafili w póniejszym wieku i których zachowanie nie uleg³o ze wzglêdu na krótszy czas oddzia³ywania trwa³ym zmianom, zamieszkanie w Domu M³odzie¿y mo¿e
sprzyjaæ odnowieniu niekorzystnych przyzwyczajeñ i wzorów nieskrêpowanej
wolnoci poznanej w okresie poprzedzaj¹cym pobyt w wiosce.
Do wioski przychodz¹ w wiêkszoci dzieci z bogatym, negatywnym dowiadczeniem ¿yciowym. Najtrudniejszy jest, w zwi¹zku z tym, pocz¹tkowy okres ¿ycia
wioskowego. Jakkolwiek zak³ada siê, ¿e najstarsze dziecko przychodz¹ce do wioski
mo¿e liczyæ 8 lat, to jest mo¿liwe, ¿e bêdzie ono starsze, jeli przychodzi do wioski wraz z m³odszym rodzeñstwem. Zgromadzenie na niewielkiej przestrzeni, w s¹siedztwie, w krótkim czasie, niekorzystnych wzorów i zachowañ mo¿e stanowiæ
ryzyko, ¿e wioska  zw³aszcza w pierwszym etapie jej rozwoju, mo¿e staæ siê
gettem patologii.
A. Cieniuch, Potrzeby i oczekiwania , s. 88.
Jest to zale¿ne od wieku matki. Ekonomika jej wykorzystania pozwala uzupe³niaæ sk³ad prowadzonego przez ni¹ domku tak, by najm³odsze dziecko mog³o opuciæ wioskê wówczas, gdy ona
bêdzie osi¹ga³a uprawnienia emerytalne.
22
23
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Ujmuj¹c rzecz z perspektywy ekonomicznej, mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e
wioska mo¿e byæ postrzegana jako dosyæ droga alternatywa naturalnej rodziny.
Warunki, jakie zostaj¹ stworzone jej mieszkañcom, s¹ bardzo dobre, by nie rzec 
komfortowe, w porównaniu ze standardem przeciêtnego mieszkania z s¹siedztwa
wioski. Dom, jego wyposa¿enie, wynagrodzenie matki i innych pracowników
wioski, standard codziennego ¿ycia rodzin wioskowych wymagaj¹, odpowiedniej
iloci rodków. Jednak¿e bli¿sza analiza pokazuje, ¿e jest to inwestycja poch³aniaj¹ca wprawdzie du¿e nak³ady we wstêpnym okresie, jednak jej bie¿¹ce funkcjonowanie mo¿e byæ porównywalne pod wzglêdem finansowym z innymi formami zastêpczej opieki rodzinnej. A jest niew¹tpliwie korzystniejsze, daj¹c mo¿liwoæ profesjonalnego rozwi¹zywania wielu problemów, a tak¿e indywidualizacji wychowania i kszta³towania m³odej osobowoci.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e dziêki przynale¿noci do Krajowego i Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Wiosek Dzieciêcych SOS wioska jest instytucj¹
wzglêdnie niezale¿n¹ od dotacji pañstwowych. Pochodz¹ca od twórcy idei 
H. Gmeinera  zasada nakazuje poszukiwanie ma³ych rodków, ale od znacznej
liczby darczyñców. Pobudza to pozytywne postawy w spo³eczeñstwie w zakresie
ofiarnoci i wra¿liwoci spo³ecznej.
Jak ka¿de zjawisko spo³eczne, instytucja, jak¹ jest wioska dzieciêca, ma zarówno s³aboci, jak i zalety. Wa¿ny jest tylko rozk³ad tych cech pozytywnych i negatywnych. Wioska jest jedn¹ z alternatywnych form ¿ycia rodzinnego. W porównaniu z innymi instytucjami tego typu, przewaga pozytywnych cech nad s³abociami w wioskach jest wyrana. Analizuj¹c jej funkcjonowanie, oceniaj¹c wioskê dzieciêc¹, nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to alternatywa dla dysfunkcjonalnej rodziny
pochodzenia i dla ch³odnego emocjonalnie domu dziecka, a nie dla wzglêdnie
poprawnie funkcjonuj¹cej rodziny naturalnej.
SUMMARY
The SOS Childrens Village is one of the forms of care of children from dysfunctional
families. It originated in Austria in 1949. The idea of the village is based on the substitution
of the four pillars of the natural bringing up and socialization: mother, brothers and sisters,
house, village. Children abandoned by their natural parents will have a mother in the woman who will take up this part as her occupational role. They live in six-to-eight groups of
boys and girls together with their natural brothers and sisters or with other abandoned
children in a house organized like a family home. The children prepare for adulthood and
independent entry in social life by fully participating in the functioning of the family community. They are assigned duties and tasks but they are also given love and support. They
learn their roles and have an opportunity to learn the ways of performing functions, in
conformity with social standards, by others, especially adult persons. The house is a constituent element of the SOS Childrens Village. The village consists of 1015 houses and
administrative facilities. The pedagogical personnel of the village help mothers in their
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work of bringing up and taking care of the children. Living in the village means the financial security of the family. The paper contains an empirical analysis of the basic assumptions of the functioning of the SOS Childrens Village. The main conclusion of the paper is
that despite certain shortcomings, the SOS Childrens Village provides to its children favourable conditions for personality development and it prepares a young man well for the
responsible entry in adult life.

