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Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.
„Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i zastępczych – rzeczywistość
i postulaty”, Poznań 7.06.2013 r.

W dniu 7 czerwca 2013 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Funkcjonowanie rodzin
adopcyjnych i zastępczych – rzeczywistość i postulaty”. Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy i przy współpracy członków dwóch kół naukowych: Koła Naukowego Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej „Razem” oraz Koła Naukowego Studentów
Pedagogiki Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw.
Seminarium zorganizowane zostało w celu wymiany doświadczeń osób zajmujących się rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi
(bądź prowadzących takie rodziny) oraz poszerzania (i zarazem
propagowania wśród studentów) wiedzy na temat funkcjonowania
rodzin adopcyjnych i zastępczych, a także przebiegu procesu adopcyjnego.
Uczestnikami seminarium byli praktycy – przedstawiciele instytucji zajmujących się rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi, osoby
prowadzące rodziny zastępcze i adopcyjne, jak również pracownicy
i studenci WSE.
Uroczystego otwarcia seminarium oraz przywitania gości w imieniu Władz Dziekańskich dokonała prof. UAM dr hab. Agnieszka
Cybal-Michalska – Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych.

152

Recenzje

Słowo wstępne wygłosiła dr Astrid Tokaj – Pełnomocnik Dziekana
Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. Kół Naukowych.
Seminarium podzielone zostało na dwie sesje plenarne, którym
przewodniczyły: Olga Pytlewska (prezes Koła Naukowego „Razem”) oraz Dominika Przybyszewska (koordynator ds. naukowych
Koła Naukowego AGI).
W pierwszej sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali pięciu referatów. Jako pierwsza głos zabrała dr hab. Kinga Kuszak (z Zakładu
Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej WSE UAM), która
wskazała na szanse, a zarazem zagrożenia rozwoju dziecka we
współczesnej rodzinie. Następnie mgr Ewa Flaga (z Zakładu Resocjalizacji WSE UAM) przedstawiła prawne i pedagogiczne aspekty
zmiany sposobów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Polsce, wskazując na znaczenie środowiska społecznego w organizowaniu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Kolejny referat
wygłosiła mgr Elżbieta Bijaczewska (z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu), która zapoznając słuchaczy ze statystykami, odnoszącymi się do rodzin zastępczych, jak również problemami doświadczanymi przez te rodziny, przedstawiła pracę
(działającego w powiecie poznańskim) zespołu ds. pieczy zastępczej.
Podczas seminarium podjęta została także problematyka organizacji systemu adopcyjnego, w tym również procedur adopcyjnych
obowiązujących w Wielkopolsce. Referat na ten temat wygłosiła
mgr Barbara Grenda (z Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego).
Na zakończenie pierwszej sesji plenarnej swoimi doświadczeniami
w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego podzieliły się: mgr Beata Łukaszewska (dyrektor
Domu Rodzinnego nr 6 w Poznaniu) oraz mgr Elżbieta Mondalska
(dyrektor Domu Rodzinnego nr 2 w Poznaniu).
Podczas drugiej sesji plenarnej uczestnicy seminarium mieli
okazję wysłuchać trzech referatów. W pierwszym mgr Marek Oziemkowski (z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu)
przedstawił pieczę zastępczą w kontekście Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wskazując na jej szanse oraz zagrożenia. W tej części seminarium nie
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zabrakło także głosu praktyka. Swoje doświadczenia, związane
z prowadzeniem rodziny zastępczej, przedstawił dr Krzysztof Wawrzyniak (z Zakładu Pedeutologii WSE UAM). Referat, który zamykał drugą część seminarium, obejmował zagadnienia dotyczące
funkcjonowania dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej oraz
jego uwarunkowania. Referat ten wygłosiła mgr Maria Stec (z Zakładu Psychopatologii Dziecka WSE UAM).
W pytaniach kierowanych do prelegentów oraz w toczącej się
dyskusji, której moderatorem był mgr Łukasz P. Ratajczak (z Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki WSE UAM), poruszano przede wszystkim aktualne problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych, w tym głównie te, które w sposób pośredni lub bezpośredni
wiążą się z wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy. Dyskusja
ta stała się zarazem okazją do poszukiwania rozwiązań niektórych
z prezentowanych problemów.
W podsumowaniu seminarium wyrażono zadowolenie z jego
przebiegu, a zaproszeni goście zgodnie uznali, iż stanowi ono wartościowy wkład do promowania działań ukierunkowanych na
wspieranie rodziny oraz powoływanie jej form zastępczych.

Łukasz P. Ratajczak

