
KONTRAKT DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 
(dziecko – dziewczyna, 13 lat) 

 
 
A. Potrzeby i problemy dziecka 

1. Brak elementarnego bezpieczeństwa, opieki i pomocy ze strony rodziców naturalnych. Rodzice nie pracują, nie zapewniają 
wystarczających środków do życia, rzadko są trzeźwi. Pomiędzy nimi są stale ostre konflikty, dużo przemocy, wzajemnej 
manipulacji, egoizmu.  Są niedojrzali, nieodpowiedzialni, mają wiele długów, konflikty z rodziną, sąsiadami, administracją, 
służbami społecznymi, często naruszają prawo, są schorowani. Dwaj starsi bracia wychowywali się w placówkach,           
nie chodzą do szkoły, biorą narkotyki i nadużywają alkoholu, często naruszają prawo, często przebywają w więzieniach.       
W domu są częste pijatyki i burdy z udziałem sąsiadów i przypadkowych znajomych. 

2. Dziewczyna ma niewielką wiedzę o świecie, skąpy zasób słownictwa, nie umie czytać (sylabizuje), ma duże trudności           
i zaległości w nauce szkolnej, duże braki w umiejętnościach życiowych i społecznych. Nie ma żadnych zainteresowań.       
Nie ma planów na przyszłość. Żyje z dnia na dzień. Obawia się, że jej życie będzie podobne do życia jej rodziców. 

3. Dziewczyna ma trudny charakter. Jest zamknięta, napięta, nieufna, agresywna, dominująca. Nie umie rozwiązywać 
konfliktów, prosić, przepraszać, okazywać pozytywnych uczuć. Nie jest świadoma wielu swoich uczuć i potrzeb 
emocjonalnych. Jest ambitna, nie umie przegrywać, nie umie uczyć się na błędach, jest niecierpliwa, przy trudnościach łatwo 
rezygnuje. 

 
B. Po co jest w rodzinie zastępczej 
 1. Żeby rozwiązać swoje problemy. 
 2. Żeby przygotować się do samodzielnego dorosłego życia. 
 
C. Na co jest gotowa 
 1. Uczyć się na bieżąco i nadrabiać stopniowo zaległości szkolne. 
 2. Rozszerzać stopniowo swoją wiedzę o świecie. 
 3. Uczyć się samoobsługi, samodzielności i różnych umiejętności życiowych. 
 4. Znaleźć i rozwijać zainteresowania. 
 5. Znaleźć sobie przyjaciół wśród rówieśników. 
 6. Nie zrażać się trudnościami i niepowodzeniami. 

7. Być szczera i uczciwa. 
 8. Pracować nad swoim charakterem. 
 9. Pomagać w obowiązkach domowych. 
 10. Szukać bliskości i więzi w rodzinie zastępczej (z opiekunami i dziećmi). 
 
D. Czego oczekuje od opiekunów zastępczych 
 1. Bezpieczeństwa, opieki i zapewnienia podstawowych warunków do życia. 
 2. Pomocy w nauce szkolnej i zdobywaniu umiejętności życiowych. 
 3. Pomocy w rozwiązywaniu problemów i pracy nad sobą. 
 4. Życzliwości, tolerancji i cierpliwości. 
 5. Szczerości i partnerstwa (szczególnie, żeby o niej nie decydować bez niej). 
 6. Swobody w kontaktach z rówieśnikami. 
 7. Swobody w kontaktach z rodzicami i rodzeństwem. 
 
E. Warunki (limity) pobytu w rodzinie zastępczej 
 1. Bezwzględne powstrzymanie się od przemocy fizycznej wobec domowników. 
 2. Zachowywanie trzeźwości. 
 3. Respektowanie prawa i własności. 
 4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa domu i domowników. 
 
F. Zobowiązania rodziców zastępczych 

1. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, opieki i podstawowych warunków do życia, do końca jego nauki (do 25 roku życia). 
 2. Pomoc dziecku w nauce i zdobywaniu umiejętności życiowych. 
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i pracy nad sobą. 
 4. Dzielenie się swoimi doświadczeniami, wiedzą i możliwościami. 

5. Zachowanie życzliwości, tolerancji i cierpliwości w relacjach z dzieckiem. 
 6. Zachowanie szczerości, partnerstwa i lojalności wobec dziecka. 

7. Poszukiwanie bliskości i więzi z dzieckiem. 
8. Respektowanie jego decyzji w sprawie pobytu w rodzinie zastępczej. 
9. Bezwzględna pomoc w powrocie do domu rodzinnego (na życzenie dziecka). 
10. Respektowanie prawa dziecka do swobody w kontaktach z rodziną, kontaktach z rówieśnikami, urządzaniu swojego kąta, 

spędzaniu czasu wolnego, dysponowaniu swoimi pieniędzmi i swoją własnością, wyboru ubioru i wyglądu, realizacji 
zainteresowań, swobody wyboru religii, przekonań i wartości, poszanowanie tradycji, prywatności i prawa do intymności. 


