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Rodzina

tu zaczyna się życie…

a miłość nigdy się nie kończy…



Rodzina

• Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego 

społeczeństwa,

• Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz 

komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa,

• Zaspokaja potrzeby poprzez zintegrowane wzorcami rodzinnymi działania i 

zachowania swych członków, którzy realizują określone funkcje rodziny

• posiada, własną, indywidualną, niepowtarzalną organizację i układ stosunków 

rodzinnych.



Rodzina jako środowisko wychowawcze

• Rodzina jest tym składnikiem środowiska wychowawczego, który oddziaływuje na jednostkę
najdłużej, niekiedy przez całe życie. Wychowanie dziecka w rodzinie odbywa się w sposób
naturalny, często spontaniczny, żywiołowy.

• Rodzina określa bliżej cele i wartości, do których dzieci mają dążyć, przyczynia się do
formowania ich potrzeb i zainteresowań, dostarcza dziecku modeli osobowych i wzorów
zachowań w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

• Rodzice i inni członkowie rodziny przekazują dzieciom określony system wartości i norm
społecznych. Ponadto uczy przyjmowania przez nie zadań i obowiązków wykraczających
poza jego osobiste potrzeby i interesy, współdziałania w grupie, pełnienia ról społecznych.
Odgrywa zatem rodzina rolę ,,niwelatora wstrząsów, filtru i pomostu”, chroniąc dziecko
przed zbyt brutalnym zetknięciem z rzeczywistością. I to od rodziców zależy właśnie, czy to
zetknięcie odbędzie się bezboleśnie, czy przyniesie dziecku wiele niepowodzeń i
rozczarowań.



Idea Janowskich Dni Rodziny

Inicjatywa rozumiana jest jako święto „janowskiej rodziny” a naczelnym celem 

podejmowanych w tym zakresie działań jest propagowanie stygmatyzowanych 

lub zapominanych modeli rodziny w społeczności lokalnej. 



Pierwsze Janowskie Dni Rodziny

„Rodzina wielodzietna – koszt czy życiowa inwestycja?”

• CEL: podkreślono tym znaczenie rodziny wielodzietnej, ponieważ pomimo tego, że stawia
ona wiele wymagań, daje też wiele możliwości zdobywania ważnych doświadczeń, które
kształtują osobowość, stanowią podstawę rozumienia świata i potrzebę jego odkrywania.

• Program inicjatywy obejmował trzy rodzaje działań, z których bezpłatnie mogły skorzystać
rodziny z całej gminy. Pierwszego dnia zorganizowano warsztaty i poradnictwo dla
wszystkich chętnych rodzin. Drugiego dnia podjęto się organizacji Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej. Nad tym, czy rodzina wielodzietna wiąże się tylko z ponoszonymi
kosztami, czy też jest ona życiową inwestycją, przez wartości w niej przekazywane,
dyskutowali w swoich wystąpieniach prelegenci, naukowcy i praktycy z ośrodków
naukowych w Polsce i za granicą. Patronat naukowy nad konferencją objęły uczelnie wyższe.

• Inicjatywą współtowarzyszącą Pierwszym Janowskim Dniom Rodziny był konkurs
plastyczny „Moja Rodzina”.







II Janowskie Dni Rodziny

„Rodzina wielopokoleniowa- łączy, uczy, wspiera”

• CEL: Obok rodziny wielodzietnej, która potrzebuje wsparcia i promocji wyjątkowy
ale niestety zapominany model rodziny stanowi rodzina wielopokoleniowa. Celem
inicjatywy było ukazanie w funkcjonalnym systemie wielopokoleniowych rodzin
przewagę wiekową jako wielką szansę dla rozwoju wzajemnej miłości, szacunku
i zrozumienia.

• W roku 2015 analogicznie do poprzedniej edycji II Janowskie Dni Rodziny
obejmowały organizację warsztatów dla dzieci (na temat jak skutecznie uczyć się i co
robić by nauka stała się przygodą) i rodziców (ABC budżetu domowego);
specjalistycznego poradnictwa dla rodzin oraz konferencji naukowej.

• Działaniem towarzyszącym był konkurs dla rodzin pt. „Sprzedawcy wspomnień”.









III Janowskie Dni Rodziny

„Rodzinna opieka zastępcza – doświadczenia, wyzwania, zagrożenia”

• CEL: promowanym modelem jest rodzina zastępcza. Rodzina zastępcza to ogromne

wyzwanie dla rodziców, borykających się z codziennymi trudnościami i barierami,

ale jednocześnie możliwość inwestycji życiowej, jaką jest wychowanie i dawanie

społeczeństwu dobrych i wyjątkowych ludzi.

• Zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców (biologicznych

i zastępczych). Umożliwiono skorzystanie ze specjalistycznego poradnictwa.

• Ponadto zorganizowany został konkurs pt. „Rodzina na zastępstwo- serce na

zawsze”.



Warsztaty



Dziękuje za uwagę 



Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy 
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Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form 
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Coaching przy rodzinnym stole – czyli jak 
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„Rodzina na zastępstwo-serce na zawsze”
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