SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU KRAJOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
za lata 1997 - 2004

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, jako organizacja społeczna i obywatelska, powstała w 1997 roku jako wyraz konkretnych potrzeb ludzi nie znajdujących wsparcia w ówczesnych strukturach pomocowych. Problemy opiekuńczo-wychowawcze przed jakimi stają przeciętni rodzice zastępczy daleko wykraczają poza zwykłe doświadczenie rodzinne. Więcej, zaburzenia rozwoju dzieci, którym matki lub inne osoby znaczące powiedziały „nie chcę ciebie” są takiego rodzaju, że stosowanie powszechnie przyjętych metod wychowawczych może być wręcz szkodliwe.
Postawiliśmy sobie cele i zadania, które obrazuje statut Stowarzyszenia Dzisiaj, z perspektywy 7 lat działalności widzimy, że system pomocy zaczął już funkcjonować w praktyce, że członkowie wzajemnie się wspierając i tworząc strukturę pomocy w sytuacjach kryzysowych i przedkryzysowych, są asekurowani i mają poczucie bezpieczeństwa. Teraz przyszedł czas na doskonalenie form i metod, co systematycznie czynimy. Obrazem naszej świadomości jest wizja zawarta w Misji Stowarzyszenia. Poniżej przedstawiamy działania, które mają największe znaczenie i spowodowały zdecydowany wzrost wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenie i które promieniują na cały polski system wsparcia dziecka umieszczonego w rodzinnym środowisku zastępczym.

Szkolenia w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa (Sierczynek, gm. Trzciel)
Od 1998 roku Stowarzyszenie dysponuje Ośrodkiem Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku, gmina Trzciel, województwo lubuskie. Co roku w miesiącach letnich odbywają się szkolenia warsztatowe rodziców zastępczych, połączone z wypoczynkiem i poradnictwem rodzinno-zastępczym. Ośrodek położony jest w lesie na skraju Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, obfitującego w jeziora i piękne lasy. Zazwyczaj ten krótki pobyt przemienia w rodzicach wizje rodziny zastępczej i motywacje, pomaga zrozumieć, co dzieje się w ich rodzinie z dzieckiem doświadczonym porzuceniem, które przyjęli, a także, co dzieje się z nimi szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia prowadzone są przez autorów licencjonowanego programu szkoleniowego SPUR (Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny: rodzice zastępczy z wieloletnim stażem Małgorzata Klecka, oraz Anna i Paweł Urbanowicz, a także psychologowie specjalizujący się w problemach przywiązania i odrzucenia: Magdalena i Przemysław Gąsiorkowie. Zaangażowanie rodziców zastępczych w poradnictwo i edukację zapewnia przestrzeganie podstawowej zasady tych szkoleń, iż przekazywana wiedza jest oparta na doświadczeniu i przemyśleniach pochodzących z autentycznych sytuacji rodzinnych.
Od 1999 roku ta coroczna, letnia akcja szkoleniowa nosi nazwę: „Widzieć, wiedzieć, wspierać”, co samo w sobie określa zakres tych cykli szkoleniowych. Najważniejsze zespoły problemowe poruszane na zajęciach warsztatowych, to między innymi: porzucenie, jako strata i jej konsekwencje, zaburzenia więzi, nadużycie zaufania. 
Szkolenia te trwają 6 dni od poniedziałku do soboty. Do tego roku przeprowadzono 40 tego rodzaju szkoleń dla około 500 uczestników i 349 dzieci z rodzin zastępczych. W każdym z turnusów bierze udział grupa 10 – 25 rodziców zastępczych lub adopcyjnych i od 10 do 30 dzieci. Od śniadania do obiadu dzieci są pod opieką studentów praktykantów, a rodzice w tym czasie mają swoje zajęcia warsztatowe. Po obiedzie dzieci wracają pod opiekę swoich rodziców i wspólnie wypoczywają.
Oprócz powyższych warsztatów szkoleniowych w Sierczynku odbywają się liczne szkolenia organizowane przy współpracy z konkretnymi Powiatowymi centrami pomocy rodziny, spotkania, konferencje, a także wypoczynek wspólnot rodziców zastępczych (np. w okresie grzybobranie). Szczególnie istotne było dwustopniowe szkolenie doradców rodziców zastępczych w okresie sierpień - listopad 2000 roku, które ukończyło 18 osób obecnie pracujących w 7 oddziałach Stowarzyszenia.
Szkolenia stacjonarne
Wspólnoty rodziców zastępczych– są to grupy wzajemnego wsparcia w których biorą udział rodzice zastępczy zrzeszeni w SZR. Jednym z istotnych celów ich istnienia jest również bieżące wsparcie udzielane opiekunom. Każde ze spotkań dzielone jest na dwie części: (1) tzw. nieformalną, gdzie rodzice mogą podzielić się ze sobą swymi aktualnymi doświadczeniami oraz (2) formalną, gdy zaproszeni psycholodzy, pedagodzy, prawnicy czy doradcy rodziców (są to doświadczeni, wieloletni opiekunowie zastępczy).
Szkolenia dla rodziców spokrewnionych- na zlecenie PCPRów i MOPRów prowadzone są 60-godzinne cykle szkoleń dla rodzin zastępczych spokrewnionych (20 spotkań x 3 godz.); uczestniczą w nich głownie rodzice zastępczy niezrzeszeni w SZR i zainteresowani uzyskiwaniem stałego wsparcia, dostępem do informacji i porad opiekuńczo-wychowawczych.

Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny (SPUR)
Kontekst powstania
W okresie komunizmu nie podejmowano w dogłębny sposób problemu dzieci czasowo lub trwale oddzielonych od rodziców. Rodzinę deprecjonowano na rzecz kolektywu. Nie rozwijano ani praktyki wychowawczej i nie prowadzono systematycznych badań naukowych. Wyniki badań prowadzonych w latach czterdziestych w Anglii i później w innych krajach nad dziećmi odseparowanymi od rodziców nie przenikały do literatury psychologicznej i pedagogicznej. Zarzucono doświadczenia Janusza Korczaka a to, co z nich pozostawiono przypominało bardziej pedagogikę Makarenki. Po upadku systemu totalitarnego efektów owej próżni najszybciej zaczęli doświadczać rodzice zastępczy i adopcyjni. Rzeczywistość okazała się być inna aniżeli medialny przekaz o sierotach z domu dziecka. Problemy dzieci porzuconych wpływały na złe funkcjonowanie całej rodziny. Prowadziły bardzo często do zniszczenia więzi między małżonkami, między rodzicami i dziećmi czy między samymi dziećmi. To doprowadziło do stworzenia swoistej aksjologii SPURu, która znalazła odzwierciedlenie w samej jego nazwie: Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny. Rodzina i znajdujące się w niej dziecko stanowią w nim nierozerwalną całość. To doświadczenie doprowadziło również do powstania warsztatów na podstawie SPUR-u o tytule: „Mocna rodzina - skuteczna pomoc”.

Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny został dopuszczony do stosowania w pracy z rodzinami zastępczymi na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2002 roku (nr DPS.VI.077/WB-1938/26/02). Ciągła praktyka i systematyczne superwizje nauczycieli rodziców zastępczych posługujących się tym programem szkoleniowym (autorzy oraz Bożena Zwierzyńska, Bożena Strawa-Cieślak i Dariusz Wasiński) pozwoliły wypracować ubogaconą metodykę i przygotować założenia do nowej wersji szkolenia, odpowiadającego zmianom ustawy o pomocy społecznej, w tym do szkolenia zawodowych rodziców zastępczych. Wymiernym efektem jakości SPURu są regularne zlecenia szkoleń i pozytywne rekomendacje jakie otrzymujemy np. od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych „Zrozumieć przeszłość”
Warsztaty te zostały zaprojektowane dla dzieci, których rodzice i opiekunowie przechodzą szkolenia w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku spędzają czas realizowane są w miarę możliwości równolegle z zajęciami dla rodziców zastępczych.

PORADNICTWO
Jak już wspomniano źródłem powstania Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa była bezradność rodziców wobec konfliktów i niepowodzeń wychowawczych w rodzinach przyjmujących dzieci odrzucone i osierocone. Wobec braku osób i instytucji posiadających umiejętności i możliwości pomocy rodzice często zgłaszali się do Anny i Pawła Urbanowiczów, którzy przekazywali im swoje uwagi i propozycje konkretnych zachowań, zgodnie ze swoim doświadczeniem i przemyśleniami. Dzisiaj poradnictwo w Stowarzyszeniu istnieje w kilku formach:
	poradnictwo prawne w siedzibie biura Stowarzyszenia, które wykonuje Piotr Ławrynowicz, Marta Synoradzka i dr Marek Andrzejewski,
	poradnictwo wychowawcze dla młodzieży i rodzin zastępczych – Anna i Paweł Urbanowicz w Lutolu Mokrym, gmina Trzciel,
	konsultacje i poradnictwo przy okazji szkoleń letnich w Sierczynku,
	poradnictwo przy okazji innych szkoleń,
	poradnictwo podczas spotkań wspólnot rodziców zastępczych. 

Bieżącą pieczę nad wspólnotami prowadzą wykształceni w 2000 roku doradcy rodziców zastępczych. Oni też są pierwszymi, którzy mogą udzielić porady i wsparcia rodzicom.
Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje projekt utworzenia poradni w Poznaniu (a następnie w Lutolu Mokrym) zajmującej się problemami wychowawczymi i rodzinnymi rodzin zastępczych.

EDUKACJA I PORADNICTWO PRAWNE
Poradnictwo prawne
Od stycznia 2003 roku w biurze Zarządu Krajowego w Poznaniu dyżurują prawnicy, którzy w każdy wtorek w godz. 16.30-18.30 udzielają osobiście i telefonicznie porad dla opiekunów zastępczych z całej Polski. Prawnicy do dziś udzielili około 150 porad i odpowiedzi na pytania prawne.
Edukacja prawna
Równolegle z dyżurem prowadzone są szkolenia prawne dla opiekunów zastępczych (w ramach spotkań grup wzajemnego wsparcia istniejących w SZR oraz szkoleń realizowanych na zlecenie powiatowych centrów pomocy rodzinie) obejmujące:
- tematykę bezpośrednio związaną z opieką zastępczą nad dziećmi
- przygotowanie rodziców do podejmowania działań obywatelskich, w tym w szczególności przygotowanie do dojrzałego partnerstwa z instytucjami samorządowymi takimi jak PCPR-y i MOPR-y oraz sądy, z którymi są oni zobowiązani do współpracy
Publikacje prawne
W każdym z numerów Rozterek Wychowawczych zamieszczamy artykuły prawne poświęcone:
- zmianom w prawie dotyczącym opieki nad dziećmi
- odpowiedziom na najczęściej zadawane pytania podczas dyżurów prawnych
- szerszemu kontekstowi funkcjonowania prawa dotyczącego rodzin zastępczych (np. wyroki Trybunału Konstytucyjnego, NSA, Trybunału Strasburskiego)
- problemom z pogranicza prawa, psychologii i praktyki społecznej
Dotychczas na łamach Rozterek opublikowaliśmy 23 artykuły prawne oraz z pogranicza prawa i opieki nad dziećmi odrzuconymi. Poza wersją drukowaną zainteresowani mają dostęp do ich wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej czasopisma, gdzie większość z nich jest opublikowana ().
Opracowaliśmy, opublikowaliśmy i upowszechniamy „Kartę praw dzieci z rodzin zastępczych” oraz „Kartę podstawowych praw rodziców zastępczych”. Fundamentem każdej z nich są codzienne (często kolejne trudne) doświadczenia dzieci i rodziców zastępczych. Każda z nich zrodziła się z potrzeby uwrażliwienia całego społeczeństwa a przede wszystkim osób zawodowo i moralnie związanych z dziećmi porzuconymi oraz z rodzinami zastępczymi. Pierwszy rok pracy w obszarze edukacji i poradnictwa prawnego podsumowaliśmy opublikowaniem informatora prawnego pt: „Prawo – rodzinne formy opieki zastępczej”. Efekty drugiego roku działalności w tym obszarze zostaną zawarte w kolejnej uaktualnionej już wersji tegoż informatora, a także w publikacji książkowej „Rodziny zastępcze – poradnik prawny”. Wszystkie te pozycje dokładniej zostały scharakteryzowane w opisie działalności wydawniczej.

SEMINARIA I KONFERENCJE
4-6 grudzień 1997 – Błażejewko k. Poznania, „Nie ma to jak w domu (zastępczym)”
organizatorzy: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa i Sejmik Organizacji Pozarządowych
Konferencja adresowana była głównie do osób z regionu wielkopolski, zainteresowanych opieką i wychowaniem dzieci osamotnionych, odrzuconych i osieroconych. Prelegentami byli: prof. dr hab. Irena Obuchowska, dr Marek Andrzejewski, dr Barbara Passini, Stanisław Drzażdżewski, Tomasz Polkowski oraz Paweł Urbanowicz - przewodniczący SZR.
Poza wystąpieniami plenarnymi odbyły się również warsztaty w trakcie których poruszano następujące tematy:
- zmiany w systemie opieki nad dziećmi
- kryzys rodzinnych domów dziecka
- zmiany w funkcjonowaniu rodzinnych domów dziecka
Wystąpienia i fragmenty dyskusji zostały opublikowane w broszurze wydanej po konferencji.

2 czerwca 2000, Sierczynek, „Zmiany w prawnym systemie opieki nad dzieckiem porzuconym”
W związku ze zmianami prawnymi jakie wówczas miały miejsce jako głównego prelegenta wybrano dr Marka Andrzejewskiego. Wśród zaproszonych gości oprócz członków SZR byli przedstawiciele współpracujących ze stowarzyszeniem PCPRów.

19 październik 2000, Elbląg - „Rodzinna opieka zastępcza”
współpraca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Delegatura w Elblągu
Oddział w Elblągu SZR skierował tę konferencję do instytucji i osób zajmujących się rodzinną opieką zastępczą w celu wymiany doświadczeń i dyskusji co do dróg dalszego rozwoju rodzinnych form opieki nad dziećmi porzuconymi. Wystąpienia mieli tacy prelegenci jak dr Marek Andrzejewski, Barbara Dębicka-Szumielska (OAO w Elblągu) a Stowarzyszenie reprezentował Paweł Urbanowicz.

19-20 październik 2000, Elbląg - „Problemy prawne i opiekuńcze w rodzinnej opiece zastępczej”
współpraca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Delegatura w Elblągu
Oddział w Elblągu SZR zorganizował warsztaty skierowane do osób zajmujących się bezpośrednio organizacją rodzinnej opieki zastępczej. Doświadczenia rodziców zrzeszonych w SZR prezentowali: Paweł Urbanowicz i Małgorzata Klecka, a kwestie prawne wyjaśniał dr Marek Andrzejewski.

20-21 październik 2000, Elbląg - „Szkolenie rodzin zastępczych w ramach Szkoleniowego Programu Umacniania Rodziny SPUR”
współpraca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Delegatura w Elblągu
Oddział w Elblągu SZR zorganizował warsztaty skierowane w szczególny sposób do rodziców zastępczych niespokrewnionych, rodziców adopcyjnych oraz do osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Szkolenia prowadzili: Paweł Urbanowicz i Małgorzata Klecka.


8 grudzień 2000, Sierczynek, „Wspieranie rodzin zastępczych – potrzeby i wyzwania”
Konferencja ta była podsumowaniem cyklu szkoleń dla doradców rodziców zastępczych. Jej celem było zapoznanie się z osiągnięciami i refleksjami doradców, jakie stały się wynikiem odbytego szkolenia. Tematy poruszane przez doradców prezentowały nie tylko zakres zdobytej przez nich wiedzy, ale także obszarami ich przyszłego zaangażowania praktycznego i teoretycznego. 

16-17 październik 2001, Lędziny – I Międzynarodowe Warsztaty „Przeciw porzuceniu – rodzice zastępczy nadzieją”
współpraca: Fundusz Know-How Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Świetlica Socjoterapeutyczna w Lędzinach, 
Warsztaty te miały na celu przybliżenie polskim opiekunom zastępczym i pracownikom służb społecznych najlepszych doświadczeń z zakresu rodzicielstwa zastępczego zebranych zarówno w Polsce jak i za granicą. Liczni prelegenci z zagranicy przekazywali swój wieloletni dorobek pracy z dziećmi i ich opiekunami, byli to: Aukje Zevenhuijzen, Tineke Slagter, Wolly Schoon, Rob van Pagee, dr Josephine Wright. Doświadczenia polskie prezentowali: dr Marek Andrzejewski, dr Krzysztof Liszcz, Andrzej Olszewski i Paweł Urbanowicz. Reprezentantami środowisk uniwersyteckich byli: prof. dr hab. Marek Szczepański, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, prof. dr hab. Kazimiera Wódz. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych z Polski i krajów sąsiadujących, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, sędziowie, pedagodzy, psycholodzy a przede wszystkim sami rodzice zastępczy i adopcyjni.

9 września 2002, Lędziny – II Światowy Dzień FAS
współpraca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Świetlica Socjoterapeutyczna w Lędzinach, Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Katowicach, Urząd Miasta w Lędzinach
 W obchodach wzięło udział ponad 200 osób z całego kraju. Gościem specjalnym była pani Gloria Armistead, prezes brytyjskiej organizacji pozarządowej FAS-UK i matka adopcyjna dziecka z syndromem FAS. Gościliśmy również przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z którą ściśle współpracujemy od dwóch lat. Słuchacze Policealnego Studium Pracowników Służb Społecznych z Katowic przy pomocy fachowego wsparcia aktorów z Teatru Grodzkiego z Bielska-Białej, przygotowali poruszający spektakl, który obrazowo pokazał zabójczy wpływ alkoholu na ludzki płód. Obchody zakończono happeningiem w centrum miasta, gdzie czekała zaproszona ze szkół młodzież oraz mieszkańcy Lędzin. Zebrani utworzyli żywy mur, oddzielając od siebie "świat alkoholu" (butelki) od "świata dzieci" (zabawki). Tam również wręczyliśmy petycje przedstawicielom rządu.


7 czerwca 2002, Koszalin - „Dziecko odrzucone – zaburzenia więzi jako konsekwencja odrzucenia”
Oddział Zachodniopomorski SZR we współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Koszalinie zorganizował seminarium, którego celem było przedstawienie problemu odrzucenia, zaburzeń więzi i ich konsekwencji, podnoszenie świadomości wpływu odrzucenia na prawidłowy rozwój dziecka. Prelegentami byli:
- prof. dr hab. Józefa Pielkowa miała wystąpienie na temat: „Postawy rodzicielskie - ich konsekwencje wychowawcze”,
- mgr Małgorzata Klecka z Oddziału Śląskiego SZR wygłosiła referat pt.: „Przyczyny, objawy i skutki zaburzeń więzi występujących u dzieci odrzuconych”,
- mgr Janina Pietrusewicz z Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przedstawiła „Działania OAO w celu minimalizacji zaburzeń więzi emocjonalnych w rodzinach”.
Po części plenarnej miała miejsce dyskusja panelowa, w której brali udział zaproszeni goście - pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych, sądu, Zespołu Wspierania Rodziny przy MOPS, radni oraz sami rodzice zastępczy i adopcyjni, zarówno z naszego Stowarzyszenia jak i zaproszeni.
Najważniejszym efektem seminarium było zbliżenie środowisk zaangażowanych w tworzenie i propagowanie rodzicielstwa zastępczego oraz nawiązanie współpracy między Stowarzyszeniem a strukturami samorządowymi.

28 października 2002, Elbląg - „Alkoholowy Zespół Płodowy – FAS”
Oddział w Elblągu SZR zorganizował wspólnie z Dyrektorem i wychowawcami Domu Dziecka w Marwicy konferencję poświęconą problematyce FAS. Wykładowcami byli:
- dr hab. doc. Tomasz Niemiec z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
- Joanna Mikuła z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Małgorzata Klecka z Oddziału Śląskiego SZR.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób. Wśród słuchaczy przeważali pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, pedagodzy szkolni i lekarze.

21 marca 2003, Jelenia Góra - „Rodzice zastępczy nadzieją”
Oddział Dolnośląski zorganizował sympozjum przeznaczone dla rodziców zastępczych oraz dla przedstawicieli urzędów i instytucji, które na co dzień w sposób pośredni lub bezpośredni mają kontakt z problemami zastępczego rodzicielstwa z ramienia urzędu. Sponsorem było Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. Jako prelegenci wystąpili:
 dr Annegret Freiburg (wykładowca na uniwersytecie w Getyndze), Barbara Kraus (pedagog i rodzic zastępczy) oraz Paweł Urbanowicz.


22-23 maja 2003, Lędziny – II Międzynarodowe Warsztaty „Przeciw porzuceniu – rodzice zastępczy nadzieją”
współpraca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Urząd Miasta w Lędzinach
Głównym tematem drugich warsztatów były problemy wieku dojrzewania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych z Polski i krajów sąsiadujących, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, sędziowie, pedagodzy, psycholodzy a przede wszystkim sami rodzice zastępczy i adopcyjni. Prelegentami byli między innymi: dr Marek Andrzejewski, Małgorzata Klecka, dr Krzysztof Liszcz, Joanna Mikuła (PARPA) oraz Paweł Urbanowicz. Gośćmi specjalnymi byli: Aukje Zevenhuijzen, Loes Neuvel, Jan de Vries z Holandii, którzy przedstawili metody pracy z dziećmi porzuconymi stosowane w ich kraju.

8-9 czerwca 2004, Lędziny – III Międzynarodowe Warsztaty „Przeciw porzuceniu – rodzice zastępczy nadzieją”
współpraca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Świetlica Socjoterapeutyczna w Lędzinach, Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Katowicach, Urząd Miasta w Lędzinach
 Celem kolejnych warsztatów było przyjście z pomocą rodzicom zastępczym w identyfikowaniu problemów, pokonaniu oporów przed ich ujawnianiem i udzielenie wsparcia w rozwiązaniu kłopotliwych sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Polityki Społecznej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych z Polski i krajów sąsiadujących, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, sędziowie, pedagodzy, psycholodzy a przede wszystkim sami rodzice zastępczy i adopcyjni. Prelegentami byli między innymi: dr Marek Andrzejewski, Marzena Bartosiewicz (Ministerstwo Polityki Społecznej), dr Krzysztof Liszcz, dr Krzysztof Czekaj, dr Renata Stefańska-Kielar, dr Przemysław Gąsiorek oraz Paweł Urbanowicz. Gośćmi specjalnymi byli: Aukje Zevenhuijzen i Ab Molewijk z Holandii, którzy przedstawili warsztaty skutecznej komunikacji w sytuacjach trudnych wychowawczo.


DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Rozterki Wychowawcze, Zastępczego Rodzicielstwa Zarząd Krajowy, Poznań.
Jest to jedyne w Polsce czasopismo:
- poświęcone pomocy dzieciom, które z różnych przyczyn utraciły oparcie w swoich rodzicach i/lub zostały od nich oddzielone
- o konsekwencjach: zaburzeń przywiązania, wykorzystań seksualnych, uzależnień, przemocy, upośledzeń, alkoholowego zespołu płodowego (FAS/FAE)
- dzięki któremu można zasięgnąć porady prawnej, opiekuńczej, poznać doświadczenia innych
- skierowane w szczególności do opiekunów z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, rodziców adopcyjnych i innych osób zawodowo zaangażowanych w pomoc dzieciom i rodzinom (psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, sędziów rodzinnych, kuratorów sądowych, wychowawców instytucji socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i powiatowych centrów pomocy rodzinie)
- mające na celu integrowanie wyżej wymienionych osób i środowisk. 
Jest to periodyk (ukazuje się sześć razy w roku), który od trzech lat dociera do rodziców i instytucji opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju. Nakład: 800 egzemplarzy.
Pierwsze egzemplarze czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie pojawiły się jeszcze w roku 1999 i 2000 pod tytułami: „Sierotek” i „Franek”.

Prawo - rodzinne formy opieki, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Zarząd Krajowy, Poznań 2003.
Opracowanie: Piotr Ławrynowicz
Jest to numer specjalny Rozterek Wychowawczych, który w możliwie prosty sposób przedstawia prawne uwarunkowania rodzinnych form pomocy dzieciom osieroconym. W formie pytań i odpowiedzi zainteresowane osoby uzyskują informacje prawne, dotyczące zarówno podstawowych jak i specyficznych problemów, które w codziennym swym funkcjonowaniu napotykają opiekunowie zastępczy.
Informator ten powstał w ramach programu „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nie próbuj mocniej – spróbuj inaczej. Neurologiczny program naprawczy dla dzieci i młodzieży z syndromem alkoholowym FAS, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, Lędziny 2004.
Autorzy: Małgorzata Klecka, Krzysztof Liszcz
 To krótki przewodnik dla opiekunów zastępczych i specjalistów z zakresu opieki i wychowania, dotyczący rozpoznawania u dzieci i młodzieży syndromu FAS. Proste porady w nim zawarte pomogą opiekunom stworzyć odpowiedni system oddziaływań, skutecznie przeciwdziałający powstawaniu kryzysów opiekuńczo-wychowawczym w rodzinach zastępczych. Książka ta została wydana przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Tomek i jego nowa rodzina, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, Lędziny 2004.
Autor: Małgorzata Klecka
Jest to publikacja skierowana do dzieci, które mają zostać umieszczone w rodzinie zastępczej, adopcyjnej czy też w rodzinnym domu dziecka. Zawiera kilka wskazówek, dzięki którym dziecko łatwiej może przeżyć rozstanie z bliskimi, pokonać strach, smutek, żal, brak poczucia bezpieczeństwa i stopniowo zaklimatyzować się w nowej sytuacji.
Książka ta została wydana przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

FAS i mózg. Jak alkohol spożywany w czasie ciąży wpływa na rozwój mózgu, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, Lędziny 2003.
Autor: Małgorzata Klecka
Ulotka ma za cel rozpowszechnienie informacji na temat szkodliwości alkoholu spożywanego w czasie ciąży. Zawiera konkretne dane na temat strukturalnych zmian w mózgu oraz tego funkcjonalnych konsekwencji. Zamieszczone w ulotce fotografie w sugestywny sposób wskazują na powagę poruszanego tam problemu.
Wersja elektroniczna ulotki dostępna jest również na stronach internetowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl). 

To nie są złe dzieci. Zrozumieć zachowania dzieci i nastolatków z zespołem FAS, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, Lędziny 2003.
Autor: Małgorzata Klecka
Ulotka ta umożliwia rodzicom i opiekunom zrozumienie różnic między dziećmi z syndromem FAS i typowymi dziećmi w ich różnych okresach rozwoju. Rozpoznanie owych różnic i adekwatny dobór metod i środków wychowawczych może pomóc opiekunom i dzieciom uniknąć wielu trudnych dla obu stron sytuacji.
 Wersja elektroniczna ulotki dostępna jest również na stronach internetowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ().


Fetal Alcohol Syndrome – cechy charakterystyczne i objawy, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, Lędziny 2003.
Autor: Debra Evensen, Małgorzata Klecka
 Zgodnie z tytułem ulotka zawiera podstawowe informacje o zmianach fizycznych i uszkodzeniach fizjologicznych i zaburzeniach fizycznych spowodowanych przez alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży. Wersja elektroniczna ulotki dostępna jest również na stronach internetowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ().

Osiem kroków – jak postępować z dziećmi z zespołem alkoholowym FAS, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, Lędziny 2003.
Autor: Małgorzata Klecka
 Jest to ulotka w prosty sposób informująca opiekunów jak skutecznie można pomagać dzieciom dotkniętym syndromem FAS. Tytułowe „osiem kroków” może doprowadzić dzieci i ich opiekunów do budowania pozytywnych relacji rodzinnych między wszystkimi członkami rodziny. Wersja elektroniczna ulotki dostępna jest również na stronach internetowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (). 

Karta Praw Dzieci z Rodzin Zastępczych, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Zarząd Krajowy, Poznań 2004.
Opracowanie: Przemysław Gąsiorek
Jest to ulotka, która zawiera podstawowe prawa przynależne dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych. Prawa te powstały w oparciu o wiele negatywnych zdarzeń jakich dzieci porzucone doświadczają każdego dnia w różnych środowiskach, instytucjach społecznych i od różnych osób – również od tych, które moralnie lub zawodowo zobowiązane są do traktowania ich z poszanowaniem.

Karta Podstawowych Praw Rodziców Zastępczych, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Zarząd Krajowy, Poznań 2004.
Opracowanie: Przemysław Gąsiorek
Jest to ulotka, która zawiera podstawowe prawa przynależne dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych. Prawa te powstały w oparciu o wiele negatywnych zdarzeń jakich dzieci porzucone doświadczają każdego dnia w różnych środowiskach, instytucjach społecznych i od różnych osób – również od tych, które moralnie lub zawodowo zobowiązane są do traktowania ich z poszanowaniem.


Rodziny zastępcze – poradnik prawny, Instytut Rozwoju Służb Społecznych (w trakcie opracowania)
Autorzy: Marek Andrzejewski, Piotr Ławrynowicz, Marta Synoradzka, Przemysław Gąsiorek
Jest to poradnik, który powstaje pod kierownictwem prawnika dra Marka Andrzejewskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa. Zbiera on doświadczenia jakie Stowarzyszenie wraz ze swymi współpracownikami uzyskało w okresie dwóch lat udzielania porad prawnych dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz prowadzenia edukacji prawnej.
Adresatami poradnika są wszyscy zainteresowani praktyczną stroną funkcjonowania rodzin zastępczych a więc pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej, pracownicy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, działacze i wolontariusze licznych organizacji pozarządowych działających w sferze socjalnej, liderzy lokalnych samorządów, pracownicy rządowej administracji pomocy społecznej oraz oczywiście sami rodzice zastępczy i inni.

Książka będzie się składać z trzech części:
	Opis instytucji rodziny zastępczej (czym jest, jakie są jej funkcje w świetle standardów międzynarodowych, czym różni się od innych form wspierania dzieci i ich rodzin, itp.)
	Komentarz do tych wszystkich przepisów ustawy pomocy społecznej i do rozporządzeń, które dotyczą rodzin zastępczych.
	Aneks zawierający:

- adresy powiatowych centrów pomocy rodzinie (wraz z informacjami o realizowanych przez centrum programach szkoleniowych dla kandydatów na rodziców zastępczych),
- adresy organizacji pozarządowych podejmujących problematykę zastępczego rodzicielstwa i realizowane przez nie programy, w tym szkoleniowe dla rodzin zastępczych,
- bibliografię zagadnienia,
- podstawowe informacje statystyczne
- przykładowe wzory formularzy, wniosków, podań.


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA
Kontekst nawiązania współpracy międzynarodowej
Stowarzyszenie od samego początku swego funkcjonowania prowadziło intensywną wymianę międzynarodową. Zastępcze rodzicielstwo, jako systemowy sposób rozwiązywania problemów dzieci porzuconych jest pomysłem przeniesionym z krajów Zachodu, stąd jedną z najważniejszych kwestii dla rodziców zastępczych okazało się być nie tylko adaptacja regulacji prawnych ale i funkcjonalnych metod pracy z dzieckiem w rodzinie. Problemy z jakimi na co dzień zmagają się dzieci porzucone i rodziny zastępcze dla wielu pracowników służb społecznych i sądownictwa są niezrozumiałe. Paradoksalnie zatem więcej zrozumienia i wsparcia (merytorycznego i finansowego) rodzice zastępczy zrzeszeni w SZR otrzymywali i otrzymują od osób i organizacji z zagranicy aniżeli od instytucji publicznych w Polsce.
Powstanie i funkcjonowanie SZR było możliwe dzięki dużemu wsparciu merytorycznemu i organizacyjnemu przyjaciół i współpracowników z zagranicy. Byli to:
	Christian Grune z Niemiec – pedagog, informatyk; w latach 1997 –1999 współorganizował struktury SZR
	Aukje Zevenhuijzen z Holandii – koordynator organizacji Therapeutic Foster Care, trener i superwizor Video Interaction Training; rodzic zastępczy
	Wally Schoon ze Szwecji – teolog, psycholog zajmujący się problematyką rodzinną, rodzic zastępczy
	Rob van Pagee z Holandii – pracownik socjalny, pracownik organizacji Stichting Op Kleine Schaal (OKS) jest to centrum wspierające holenderski system opieki nad dziećmi; rodzic zastępczy
	Tineke Slagter z Holandii – przewodnicząca Holenderskiego Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych, koordynator organizacji działającej na rzecz dzieci po przemocy
	dr Josephine Wright z Wielkiej Brytanii – psycholog pracująca z dziećmi odrzuconymi
	Loes Neuvel z Holandii – pracownik socjalny, zajmuje się samotnymi matkami wychowującymi dzieci
	Jan de Vries z Holandii – pedagog i psycholog dziecięcy; zajmuje terapią zaburzeń przywiązania i zaburzeń posttraumatycznych
	Gloria Armistead z Wielkiej Brytanii - prezes brytyjskiej organizacji pozarządowej FAS-UK i matka adopcyjna dziecka z syndromem FAS
	Ab Molewijk z Holandii – psycholog pracujący z rodzinami i dziećmi metodą Video Interaction Training
	dr Annegret Freiburg z Niemiec - wykładowca na uniwersytecie w Getyndze
	Irm Wills – przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Południowej Dolnej Saksonii 
	dr hab. Włodzisław Zeidler z Niemiec – psycholog kliniczny zajmujący się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami przywiązania
	Hans Feldhusen z Niemiec – pracownik Związku Zawodowego Pedagogów (Berufsverband Der Heilpädagogen); specjalista od pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (umysłowo i ruchowo) w rodzinach zastępczych
	Jan van Der Does z Holandii – pracuje z terapeutycznymi rodzinami zastępczymi; superwizor metody VIT
	Tony Hager z USA – prowadzi terapię dla dzieci obciążonych alkoholowym zespołem płodowym FAS/FAE



Podjęliśmy współpracę następującymi organizacjami:
	Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Zastępczej Opieki w Meklemburgii i Przednim Pomorzu w Greifswaldzie (Verein zur Foerderung des Pflegekinderwesens Mecklenburg-Vorpommern e.V. in Greifswald, Niemcy) reprezentowane przez panie Dr Ingrid Wolfel i Britę Ristau-Grzebelko. Stowarzyszenie niemieckie posiada spore zaplecze uniwersyteckie. Doświadczenia polskie pozwoliły na korektę projektów o wnioski z polskiej praktyki rodzin zastępczych. Szczególnie ważnym wydarzeniem były warsztaty w dniach 26 – 29 września 2000 roku zatytułowane: „Miłość nie wystarcza – instytucjonalna czy zastępcza opieka?”, które odbyły się w Akademii Europejskiej Mecklemburgii i Przedniego Pomorza w Waren (Mritz). Najważniejszym osiągnięciem warsztatów było omówienie zasad uczestnictwa Stowarzyszenia Zastępczego rodzicielstwa i polskich partnerów w projekcie Unii Europejskiej CIDIRELLA, adresowanego szczególnie do kobiet , które utraciły, bądź są zagrożone utratą pracy. Porozumienie dotyczyło działania: szkolenie zawodowych rodziców zastępczych. Niestety, do wprowadzenia projektu, ze wszystkim jego dobrodziejstwami, nie doszło ze względu na zmianę przepisów ustawy o pomocy społecznej pod koniec 2000 roku, która wykluczyła wszelkie formy zawodowego rodzicielstwa, aby nie doprowadzić do rozpadu domów dziecka (rozumianych jako miejsca pracy).
	Kolejną organizacją, z którą stowarzyszenie podjęło współpracę jest PFAD FUER KINDER pflegefamilei in Seudniedersachsen e.V. z Einback w Niemczech. Po wzajemnych kilkukrotnych odwiedzinach przedstawicieli ustalono obszary wzajemnej współpracy. Są to: pomoc w działaniach na terenie Niemiec, współtworzenie strony internetowej  , stała współpraca z Oddziałem Dolnośląskim w Jeleniej Górze, wzajemna wymiana rodzin zastępczych. Osobami zarządzającymi Stowarzyszeniem niemieckich partnerów są: Irm Wills (przewodnicząca), dr Annegret Freiburg i Wolfgang Mahnke. 
	Viva Network z Wielkiej Brytanii, organizacja społeczna, z którą Stowarzyszenie podjęło współpracę w celu uzyskania wglądu w sytuację sieroctwa dzieci w krajach Trzeciego Świata i ewentualnych możliwości włączenia się naszego stowarzyszenia w międzynarodową pomoc w tworzenie ruchów rodzin zastępczych. Wynikiem tej współpracy było wzięcie udziału w Cutting Edge 4 Conference w De Bron w Holandii w dniach 14 – 18.X.2002 roku i prezentacja warsztatowa tematu: Rodzice zastępczy trenują rodziców zastępczych”. Prezentacji dokonał Paweł Urbanowicz z pomocą Małgorzaty Kleckiej Nawiązano kontakty z przedstawicielami chrześcijańskich organizacji pomagających dzieciom osieroconym w Bangladeszu, Brazylii i Kenji, które wstępnie wyraziły zainteresowanie doświadczeniami w organizowaniu zastępczego rodzicielstwa. Po wzmocnieniu organizacyjnym i finansowym Stowarzyszenie z dużym prawdopodobieństwem przystąpi do realizacji projektu wsparcia organizacji w tych krajach.
	Detske centrum  - Słowacja
	Poszczególni członkowie Stowarzyszenia są także członkami IFCO – International Foster Care Organization – Międzynarodowej Organizacji Opieki Zastępczej.
	Podjęte są wstępne rozmowy z The International Foundation for Child and Family w Bukareszcie, Rumunia. Jest prawdopodobne, że Stowarzyszenie nasze wykształci na potrzeby rumuńskich partnerów grupę instruktorów szkolenia programem SPUR.




Współpraca krajowa
Stowarzyszenie podjęło współpracę w zakresie wspólnych przedsięwzięć medialnych lub konkretnych działań np. Szkoleniowych, z następującymi organizacjami zajmującymi się pomocą dzieciom osieroconym:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei” z Dąbrowy Górniczej,
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zastępczym i Adopcyjnym „Pro Familia” z Krakowa,
Towarzystwo Przywracania Rodziny w Poznaniu,
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Warszawie.
Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej


