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8. Kongresu Rodzicielstwa 

Zastępczego 
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trudno znaleźć słowa, by opisać Wasze poświęcenie. Trudno znaleźć określenia, 

które by oddały Wasz codzienny trud. To tak jakbym miał w kilku zdaniach opowiedzieć 

o życiu. O tym, co jest w nim najważniejsze, o tym, jak należy je przeżyć. Dlatego za to, 

co robicie, za Waszą miłość, misję, za Wasze oddanie, po prostu Wam wszystkim dziękuję. 

Mogę jednak opisać to, co ja czuję, patrząc na Waszą pracę i jej efekty. Jestem dumny 

pełen podziwu. Nie ma dla mnie bardziej odpowiedzialnego i trudnego zadania 

niż zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieciom, które zostały pozbawione opieki ze strony 

rodziców. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej czy prowadzenie rodzinnego domu dziecka 

wiąże się z wieloma uciążliwymi wyzwaniami, zaczynając od konieczności radzenia sobie 

z niełatwą współpracą z rodziną biologiczną, akceptowaniem długości postępowań sądowych 

i orzeczeń w nich zapadających, a kończąc na trudnościach w uzyskaniu specjalistycznej 

pomocy dla dzieci, np. właściwej opieki psychiatrycznej. Jednak te wszystkie trudności 

rekompensuje uśmiech dziecka i widok radości w jego oczach płynącej z poczucia 

bezpieczeństwa. 

To Wy - rodzice zastępczy - stajecie się często dla tych dzieci najważniejszymi 

osobami w ich życiu, do których bez wahania mówią „Kocham Cię". Wtedy pojawia się nie 

tylko zwykła satysfakcja, bo udało się Wam zapewnić temu dziecku dom, w którym poczuło 

się szczęśliwe - wtedy pojawia się poczucie spełnienia. 

Sami najlepiej wiecie, jak wiele mitów, nieprawd przeinaczeń wiąże się 

z informacjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej na temat rodzin zastępczych 
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czy rodzinnych domów dziecka. Dlatego cieszę się, że w ostatnich latach wzrasta prestiż osób 

pełniących funkcję rodziny zastępczej lub podejmujących się prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka. Coraz częściej Państwa praca, troska o młodych ludzi i zaangażowanie 

w zapewnienie im optymalnych warunków życia jest rzetelnie opisywana w mediach 

zaczyna być wreszcie powszechnie doceniana. Ale co najważniejsze, Państwa postawa 

zaangażowanie zaczynają stanowić inspirację dla innych osób, które odnajdują w sobie 

pokłady empatii i decydują się wstąpić w Wasze szeregi. To właśnie widząc Państwa sukcesy 

wychowawcze, wiele z tych osób zdecydowało się na podjęcie tej trudnej misji. Trzeba zrobić 

wszystko, aby ten trend wzmacniać, aby było Was coraz więcej, bo potrzebują tego dzieci. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za wszystko, co robicie i zapewniam, 

że wykonując swoje obowiązki, będę wspierał i pomagał każdemu, kto zdecydował się 

okazać miłość i troskę o obce - ale jedynie na początku - dziecko . 
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