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Słowo wstępne 
 

Drogi Pracowniku Młodzieżowy, 

Zespół WIEZI ma przyjemność przedstawić niniejszy podręcznik, którego głównym celem jest 

poprawa sytuacji nastoletnich dziewcząt, które zaszły w ciążę  i urodziły dziecko. 

Wiodącą organizacją tej publikacji jest Uniwersytet Tesalii z Grecji, który wraz ze wszystkimi 

partnerami projektu - Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA)  

z Rumunii, Fundacją po DRUGIE (z Polski), RightChallenge Associação (z Portugalii), MHA 

Dobra Wola (z Białorusi), EYROPAIKO INSTITOYTO TOPIKHS ANAPTYKSHS (z Grecji) i MAD 

dla Europy (z Hiszpanii) Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA) z Rumunii, 

Fundacja po DRUGIE (z Polski), RightChallenge Associação (z Portugalii) ), MHA Dobra Wola  

(z Białorusi), EYROPAIKO INSTITOYTO TOPIKHS ANAPTYKSHS (z Grecji) i MAD dla Europy  

(z Hiszpanii) - stworzyły ten Podręcznik, który może być używany jako przewodnik w pracy sektorze 

społecznym.. 

Mamy nadzieję, że korzystanie z tego materiału w Twojej pracy sprawi Ci przyjemność. 

 

Zespół WIĘZI 
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Partnerstwo  
 

Fundacja po DRUGIE, Polska 

Fundacja po DRUGIE rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku. Celem 

organizacji jest wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu 

młodzieży defaworyzowanej. Organizacja na co dzień pomaga i wspiera 

młodych ludzi w kryzysie. Wspiera także profesjonalistów i instytucje 

współpracujące z tą grupą oraz promuje adresowane do niej rozwiązania 

systemowe, wpływ społeczny grupy oraz społeczną świadomość jej problemów. 

  

Głównym beneficjentem działalności fundacji jest młodzież: młodzi ludzie w kryzysie 

bezdomności, pozbawieni wsparcia rodziny, wychowankowie i byli wychowankowie różnych 

instytucji, takich jak rodziny zastępcze, domy dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

zakłady poprawcze, zakłady karne i areszty śledcze oraz w innych kryzysowych sytuacjach 

życiowych. Organizacja zapewnia mieszkanie dla młodych ludzi w kryzysie bezdomności. Wspiera 

również młodzież w zakresie pomocy prawnej, wsparcia psychologicznego, wsparcia  

w usamodzielnieniu się, profesjonalnego doradztwa, a także w budowaniu zdrowych relacji  

na co dzień. Fundacja organizuje wydarzenia edukacyjne dla młodzieży, rodzin i profesjonalistów 

pracujących z młodzieżą. Jednym z bardzo ważnych obszarów jej działalności jest zwiększanie 

społecznej i systemowej świadomości sytuacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym  

i marginalizacją. Organizuje festiwale dla lokalnych społeczności, produkuje filmy dokumentalne, 

upowszechnia ich problemy w mediach. 

  

Fundacja od 2013 roku realizuje projekt „Chcę być z Tobą Mamo”. Ma to na celu zmianę sytuacji 

nieletnich matek (dziewcząt przebywających w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, 

takich jak schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze) i ich dzieci. Jest to pierwsza organizacja  

w Polsce, która zainteresowała się i nagłośniła problem dotyczący tej grupy. Ograniczenia prawne 

uniemożliwiają takim matkom i ich dzieciom wspólne przebywanie ośrodkach. Czasami nastolatki, 

które rodzą dzieci, są rozdzielane ze swoimi dziećmi. Organizacja zrealizowała szereg działań 

ukierunkowanych na rozwiązanie problemu: od upowszechniania go w mediach, publikowania 

raportów, współpracy z centralnymi instytucjami rządowymi przy wprowadzaniu zmian prawnych 

do podjęcia starań o budowę pierwszego domu dedykowanego bezpośrednio młodym matkom, 

które nie mogą wychowywać dzieci w swoich domach rodzinnych. 

 

Rightchallenge  Associação, Portugalia 

Rightchallenge to organizacja pozarządowa, której celem jest 

promowanie edukacji i szkoleń jako siły napędowej integracji 

społecznej i równych szans. Uważamy, że edukacja powinna skupiać 

się na integralnym rozwoju wszystkich ludzi - niezależnie od ich statusu społecznego, płci, wieku 

pochodzenia kulturowego - aby przygotować ich do interakcji i uczestnictwa we wszystkich 

wymiarach życia społecznego. 
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Jako organizacja aktywnie zaangażowana w życie społeczne, jednym z naszych filarów interwencji 

jest uczenie się przez całe życie. Jesteśmy głęboko przekonani, że uczenie się przez całe życie 

odgrywa kluczową rolę w spójności społecznej, ponieważ wspiera aktywne i odpowiedzialne 

obywatelstwo. 

 

Działalność organizacji obejmuje: 

 Szkolenie kadr w obszarach edukacji pozaformalnej, interwencji społecznej, animacji 

społeczno-edukacyjnej, przedsiębiorczości i wolontariatu; 

 Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości społecznej i rozwoju biznesu; 

 Szkolenia z zakresu praw człowieka, zarządzania wolontariatem, edukacji ekologicznej  

i sprawiedliwości społecznej oraz równości płci; 

 Organizację warsztatów i debat z zakresu praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. 

 

Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri , Rumunia 

Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA) to organizacja 

pozarządowa, której misją jest stymulowanie zrównoważonego rozwoju 

społeczności lokalnych. 

 

Cele i działania organizacji koncentrują się wokół zrównoważonego rozwoju, działalności 

kulturalnej i społecznej, przedsiębiorczości, doradztwa biznesowego i zarządzania, badań, 

innowacji biznesowych, ochrony środowiska, informacji, edukacji obywatelskiej, edukacji 

pozaformalnej i szkoleń dla profesjonalistów, ochrony grup defaworyzowanych, rozwojem 

kulturalnym i empirycznym przemysłu. 

 

Zrealizowała ponad 60 projektów krajowych i 16 międzynarodowych. 

 

Najważniejsze działania osób pracujących z młodzieżą, które były realizowane w ramach projektów 

organizacji: 

 Przeprowadzanie złożonych analiz na poziomie społeczności lokalnej (strategie lokalne), 

które podkreślają co najmniej następujące elementy: lokalne potrzeby, potencjał rozwojowy, 

w tym lokalne środowisko biznesowe, zasoby ludzkie i profile umiejętności, popyt na pracę 

na rynku lokalnym / pobliskim, identyfikacja rozwiązań wykonalnych służących  

do śledzenia włączenia społecznego grup wrażliwych, edukacja obywatelska i wdrażanie 

planów działań następczych; 

 Wspieranie przedsiębiorczości w społeczności lokalnej w celu tworzenia nowych miejsc 

pracy poprzez doradztwo / konsultacje w zakresie szkoleń z przedsiębiorczości i innych 

form wsparcia (mentoring) zarówno w początkowej fazie działalności, jak i po jej założeniu; 

 Wspieranie zatrudnienia grup szczególnie wrażliwych w zakładach pracy chronionej; 

 Poruszanie tematów dotyczących powrotu młodzieży po szkole do domu, wiejskich 

ośrodków kulturalnych ułatwiających karierę zawodową, kultury góralskiej, strojów 

ludowych, kuchni górskiej itp.;  
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 Informowanie i podnoszenie świadomości / konkretne działania w zakresie przeciwdziałania 

dyskryminacji, a także aktywnego zaangażowania / wolontariatu członków społeczności  

w rozwiązywaniu problemów, z którymi boryka się społeczność; 

 Stała współpraca w celu ułatwienia przejścia od innowacyjnych pomysłów do urządzeń 

ekonomicznych, które będą sprzyjać konkurencyjnemu sektorowi gospodarki w Regionie 

Północno-Wschodnim. 

 

Formy pracy to: badania naukowe, obozy młodzieżowe, warsztaty, kursy, grupy szkolne, ośrodki 

artystyczno-przedsiębiorcze w górach, Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, programy 

szkoleniowe realizowane w szkołach VET, JOB Center, program INTERSHIP we współpracy  

z różnymi lokalnymi przedsiębiorcami, kursy przedsiębiorczości / centra kreatywności w 17 

liceach. Organizacja opracowała własne materiały szkoleniowe w oparciu o wiedzę z zakresu 

edukacji pozaformalnej. 

 

MAD for Europe, Hiszpania 

MAD for Europe to stowarzyszenie non-profit, działające na rynku 

pracy oraz w dziedzinach edukacji, szkoleń i kultury młodzieżowej. Ich 

ścieżki koncentrują się wokół pracy socjalnej i wolontariatu, edukacji, 

szkoleń i promocji nowych technologii, kultury i sztuki. Wśród 

realizowanych przez nich zadań można znaleźć zarządzanie i realizację projektów zachęcających  

do partycypacji obywateli, mobilności europejskiej, wymiany młodzieży, realizacji szerokiej gamy 

specjalistycznych szkoleń, wsparcia młodych bezrobotnych, reintegracji osób z problemami 

integracyjnymi w naszym społeczeństwo, naukę języków obcych i promocję dziedzictwa 

artystycznego i historycznego. 

  

MAD for Europe współpracuje z różnymi programami UE (Erasmus +, Lifelong Learning 

Programme, Horizon2020, Europe for Citizens, EYF, Creative Europe…), z Europejskim 

Funduszem Społecznym i współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi, ośrodkami 

szkoleniowymi i kilkoma uniwersytetami. Został założony z bardzo jasnymi celami, które zbiegają 

się na trzech filarach: 

 Edukacja, Nauka i Młodzież; 

 Promocja Technologii, Kultury i Sztuki; 

 Współpraca Społeczna i Wolontariat. 

  

Ich misją jest przyczynianie się do ewolucji i integracji społecznej wszystkich ludzi poprzez 

dostarczanie doświadczeń edukacyjnych, które są częścią procesu uczenia się przez całe życie,  

w kwestiach rozwoju, szkolenia zawodowego i poprawy społecznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem kondycji młodych ludzi, kobiet i wrażliwe grupy. 
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MHA Dobra Wola, Białoruś 

Organizacja to Centrum Wsparcia dla rodzin wielodzietnych i adopcyjnych. Grupą 

docelową są dzieci i młodzież z tych rodzin. Organizacja prowadzi działalność na 

poziomie międzynarodowym, regionalnym, krajowym i lokalnym. Głównym celem 

organizacji jest zapewnienie następnym pokoleniom lepszych perspektyw. 

Organizacja angażuje młodzież w życie towarzyskie poprzez konkursy plastyczne i 

muzyczne, festiwale, kolonie letnie i wspólne wypoczywanie dla grupy docelowej 

za granicą. Daje młodzieży na Białorusi możliwość komunikacji międzynarodowej i 

nowe doświadczenia w tej dziedzinie. Ludzie z Białorusi nie mają zbyt wielu powiązań z innym 

światem. 

Organizacja stara się to zmienić. 

Organizacja działa również na rzecz ochrony praw człowieka i praw dziecka. Dba o przestrzeganie 

praw rodzicielskich, w szczególności rodziców zastępczych, którzy w swoim funkcjonowaniu 

napotykają duży opór aparatu państwowego; prowadzi akcje charytatywne wspierające rodziny 

ubogie, duże i zastępcze; uczestniczy w imprezach sportowych; promuje zdrowy styl życia. Udział 

danej organizacji wnosi do projektu istotną pozytywną wartość, ponieważ organizacja ta ma bogate 

doświadczenie, sięgające roku 2014. Organizacja prezentuje ogromny potencjał, którego nie 

docenia się na Białorusi - jest jedyną organizacją na Białorusi broniącą praw dzieci i sierot. 

Organizacja ma znaczące powiązania ze społecznością rodzin ubogich, wielodzietnych  

i zastępczych, których w całym kraju jest około 400 - 1400; Poza tym organizacja ma wielu 

sympatyków wywodzących się z tej samej grupy społecznej, którzy korzystają z zasobów 

organizacji na równych prawach z członkami. Organizacja jest częścią stowarzyszenia rodzin 

wielodzietnych i zastępczych, które zrzesza ludzi z całej Białorusi. Organizacja jest członkiem kilku 

wpływowych międzynarodowych organizacji parasolowych. Jedną z nich jest wymiana 

wolontariuszy z niemieckim Kościołem Luterańskim. Organizacja wysyła własnych wolontariuszy  

i przyjmuje wolontariuszy z Niemiec, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z grupy docelowej. 

 

EYROPAIKO INSTITOYTO TOPIKHS ANAPTYKSHS, Grecja 

Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego (EILD) jest grecką organizacją pozarządową. 

EILD powstała w 2009 roku jako niezależna organizacja pozarządowa. Naszymi 

członkami są obywatele Europy, podmioty i organizacje zajmujące się wspieraniem 

działań na rzecz rozwoju regionalnego i współpracy ponadnarodowej.  

EILD działa w różnych dziedzinach, takich jak rozwój regionalny, środowisko naturalne, rozwój nowych 

technologii i przenoszenie innowacji, kształcenie i szkolenie zawodowe, wymiana wiedzy, dostęp  

do informacji, budowanie zdolności, podnoszenie świadomości, spójność społeczna, badania i rozwój. 

Ponadto EILD utrzymuje własną międzynarodową sieć, która składa się z ponad 51 członków, takich jak 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, MŚP, gminy, uniwersytety, 

władze lokalne i regionalne). 
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Uniwersytet Tesalii, Grecja 

Uniwersytet Tesalii w Volos, z 37 kierunkami i 8 wydziałami, jest 

uniwersytetem o własnej tożsamości i zajmującym znaczącą pozycję w 

naszym krajowym systemie edukacyjnym. Uniwersytet Tesalii prowadzi 

kształcenie w ramach programów dyplomowych i podyplomowych oraz 

moduły pozalekcyjne w określonych dziedzinach badawczych i biznesowych dla ponad 43000 

studentów.  

Główną misją Uniwersytetu Tesalii jest promocja wiedzy naukowej poprzez badania i wkład w 

rozwój kulturalny i gospodarczy społeczności lokalnej i szerszej społeczności. Uczelnia słynie z 

doskonałych wyników badawczych i wybitnych osiągnięć naukowych, zgodnych z 

międzynarodowymi standardami. Centrum Edukacji Międzynarodowej (CIE) http://cie.uth.gr/ 

funkcjonuje jako jedna z centralnych instytucji Uniwersytetu Tesalii, która wspiera wszystkie 

główne procesy na Uniwersytecie i zapewnia podstawowe i indywidualnie dostosowane usługi w 

celu usystematyzowania i ujednolicenia zdecentralizowanego szkolenia z różnych dziedzin. Główną 

misją CIE jest zapewnienie zrównoważonego środowiska dla potencjalnych międzynarodowych 

partnerstw oraz zapewnienie pracownikom naukowym, wykładowcom, studentom i innym grupom 

docelowym możliwości aktywnego zaangażowania się w różne inicjatywy międzynarodowe. 

Ponadto CIE ma na celu tworzenie i organizowanie intensywnych krótkich kursów szkoleniowych. 

  

http://cie.uth.gr/
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Wprowadzenie  

Projekt Więź 

Głównym celem projektu Więź jest poprawa sytuacji nastoletnich dziewcząt, które zaszły w ciążę  

i urodziły dziecko. Projekt w całej swojej tematyce jest nowatorski i dodatkowo umożliwia 

tworzenie konkretnych narzędzi. Uwzględnienie potrzeb tej grupy zaowocuje poprawą sytuacji 

małoletnich matek i jakości pracy specjalistów. 

Podręcznik jako narzędzie ma być przewodnikiem informacyjnym, który zawiera rady i wskazówki, 

których potrzebuje nastoletnia matka. Ponadto w pierwszej kolejności szczególną uwagę zwraca się 

na istniejące polityki europejskie, zarówno w kontekście edukacji, jak i miejsca pracy, a także dane 

dotyczące wskaźników wczesnych ciąż w tych krajach, przedstawiane są także obowiązujące 

przepisy prawa i najlepsze praktyki dotyczące tej problematyki.  

Wszystkie kraje partnerskie przedstawiły informacje na temat kraju, inicjatyw ustawodawczych 

dotyczących wspierania nastoletnich matek, wskazały punkty wsparcia i telefony zaufania oraz 

narzędzia upodmiotowienia. 

Niniejszy podręcznik zawiera: 

 Inicjatywy europejskie 

 Charakterystykę pracowników młodzieżowych wspierających małoletnie matki 

 Kontrakt socjalny (np. diagnozę społeczną, plan krótkoterminowy i cele społeczne) 

 Komunikację z nastoletnimi matkami 

 Potrzeby i możliwości nastoletnich matek 

 Trudne decyzje, które musi podjąć nastoletnia matka 

 Rozwiązania systemowe i przykłady dobrych praktyk 

 

Podręcznik wraz ze Scenariuszem warsztatów dla osób pracujących z młodzieżą lub warsztatów dla 

nastoletnich matek z zakresu kompetencji społecznych dedykowany jest specjalistom pracującym z 

grupą. Może także wpłynąć na sytuację samych młodych matek. Wreszcie, Podręcznik ma na celu 

udoskonalenie rozwiązań systemowych, form wsparcia dedykowanych tej grupie oraz zapewnienie 

szkoleń i narzędzi doradczych specjalistom pracującym z nastoletnimi matkami. 
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Podręcznik 

1. Charakterystyka pracowników młodzieżowych 
 

W wielu przypadkach dostęp do zawodów związanych z pracą z młodzieżą jest ograniczony. 

Uregulowanie w sensie ograniczenia dostępu do zawodów może odbywać się poprzez: 

 wymóg odbycia szkolenia w odpowiedniej formie: kursów, studiów, których zakres również 

określa ustawa; 

 wymóg doświadczenia zawodowego; 

 dodatkowe wykazanie wiedzy przed uprawnionymi organami: państwowymi, samorządowymi, 

samorządami branżowymi, w drodze specjalnego egzaminu; 

 przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających stan prawny (np. zaświadczenie o 

niekaralności); 

 uzyskanie wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu. 

 

Wszystkie te specjalne wymagania należy ustalić w oparciu o ustawodawstwo kraju, w którym 

prowadzona jest działalność. Sprawdź to przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć lub działalności  

na rzecz małoletnich matek. Przepisy te różnią się w zależności od kraju. 

 

Wartości pracownika młodzieżowego 

Uznaje się, że wartości pracownika młodzieżowego należy umieścić w kontekście lokalnym, 

społecznym i politycznym, w którym podejmowane są działania związane z pracą z młodzieżą  

i którego osoby pracujące z młodzieżą będą musiały być świadome. Wartości te pokazują również, 

jak praca z młodzieżą jest zaangażowana w całościowy rozwój młodych matek. 

 

1. Partycypacja i aktywne zaangażowanie 

 Młodzi ludzie decydują się na zaangażowanie, między innymi dlatego, że chcą się 

zrelaksować, spotkać przyjaciół, nawiązać nowe relacje, dobrze się bawić i znaleźć 

wsparcie; 

 Praca zaczyna się od miejsca, w którym młodzi ludzie odnoszą się do własnych wartości, 

poglądów i zasad, a także do własnej przestrzeni osobistej i społecznej; 

 Stara się wyjść poza to, gdzie młodzi ludzie zaczynają, poszerzyć swoje horyzonty, 

promować partycypację i zachęcać do zaangażowania społecznego, w szczególności 

poprzez zachęcanie ich do krytycznego i kreatywnego reagowania na ich doświadczenie  

i otaczający ich świat. 

2. Równość, różnorodność i inkluzja: 

 Traktuje młodych ludzi z szacunkiem, doceniaj każdą osobę i ich różnice oraz promuj 

akceptację i zrozumienie innych, jednocześnie rzucając wyzwanie opresyjnym 

zachowaniom i ideom; 

 Szanuje i ceni różnice indywidualne, wspierając i wzmacniając wiarę młodych matek  

w siebie oraz ich zdolność do rozwoju i zmiany poprzez wspierające środowisko grupowe; 
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 Podstawą są zasady równości, różnorodności i współzależności. 

3. Partnerstwo z młodymi ludźmi i innymi:  

 Rozpoznaje, szanuje i aktywnie reaguje na szersze sieci rówieśników, społeczności, rodzin  

i kultur, które są ważne dla młodych ludzi, a poprzez te sieci stara się pomóc młodym 

matkom w osiągnięciu silniejszych relacji i tożsamości zbiorowej poprzez promowanie 

integracji; 

 Współpracuje z placówkami dla młodych matek i innymi placówkami, które przyczyniają 

się do rozwoju społecznego, edukacyjnego i osobistego młodych matek; 

 Uznaje młodą matkę za partnera w procesie uczenia się, uzupełnia edukację formalną, 

promuje dostęp do możliwości uczenia się, które pozwalają matkom wykorzystać ich 

potencjał. 

4. Rozwój osobisty, społeczny i polityczny: 

 Interesuje się tym, jak czują się młode matki, a nie tylko tym, co wiedzą i mogą zrobić; 

 Zależy mu na uwypukleniu i wzmocnienie głosu młodych matek, zachęceniu ich  

i umożliwieniu wpływania na środowisko, w którym żyją; 

 Chroni dobro młodych matek i zapewnia im bezpieczne środowisko do odkrywania ich 

wartości, przekonań, pomysłów i problemów. 

Wartości te stanowią podstawę i powinny być odzwierciedlone w zależności od wymogów normy 

lub sytuacji. 

 

Rola osoby pracującej na rzecz młodzieży: 

1. Pracownik młodzieżowy nie tylko przekazuje wiedzę, ale modeluje zachowanie i postawy 

uczniów / podopiecznych poprzez własne zachowanie i postawy. 

2. Pracownik młodzieżowy powinien kierować się spójnością między przekazywanymi treściami  

i wartościami a własnymi postawami. 

 

Spójność można uzyskać poprzez: 

 stałe i świadome dążenie do rozwoju wiedzy, umiejętności, osobistej wrażliwości i szacunku 

do innych, 

 świadomość własnych stereotypów i uprzedzeń oraz podejmowanie wysiłków w celu ich 

zwalczania, 

 świadomość odpowiedzialności, która wynika ze specyfikacji własnych działań 

edukacyjnych. 

Osoby pracujące z młodzieżą powinny przestrzegać zaleceń opisanych poniżej. 

 

1. Inicjuj, buduj i utrzymuj znaczące relacje z młodymi matkami. 

 

Pracownik młodzieżowy musi potrafić: 

 identyfikować i wykorzystywać odpowiednie lokalizacje i środowiska do nawiązywania 

kontaktu z młodymi ludźmi, 
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 inicjować i prowadzić rozmowy w odpowiednim czasie i miejscu, 

 zapewniać ciągłe wsparcie i zachętę młodym matkom, 

 odpowiadać stosownie do potrzeb i problemów młodych matek, 

 pomóc urzeczywistniać projekty i plany młodych matek, 

 przestrzegać odpowiednich wymogów etycznych, prawnych i umownych we wszystkich 

kontaktach z młodymi matkami. 

 

Pracownik młodzieżowy musi wiedzieć i rozumieć: 

 przepisy prawne, normy organizacyjne i kodeksy postępowania dotyczące pracy z młodymi 

matkami, 

 lokalne miejsca, w których spotykają się młodzi ludzie, 

 znaczenie budowania zaufania i relacji z młodymi matkami oraz metod ich budowania  

z wieloma z nich, 

 różne style i formy komunikacji, które mogą być odpowiednie do komunikowania się  

z młodymi ludźmi, w tym kanały elektroniczne, 

 znaczenie komunikacji niewerbalnej, takiej jak mowa ciała, oraz tego, jak inni używają  

i interpretują język ciała na różne sposoby, 

 możliwe bariery w komunikacji, ich przyczyny i sposoby ich przezwyciężania, 

 znaczenie zapewnienia zrozumienia i unikania założeń, 

 typowe problemy, obawy i działania mające znaczenie dla młodych matek, 

 potencjalne zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa i sposoby radzenia sobie z nimi, 

 wymogi dotyczące poufności, 

 granice własnych kompetencji i zakresu odpowiedzialności, kiedy angażować innych oraz 

jak uzyskać poradę i wsparcie. 

 

Aby osiągnąć ten cel: 

1) Stosuj odpowiednie formy i style komunikacji dostosowane do potrzeb i możliwości wielu 

młodych matek; 

2) Posługuj się językiem zrozumiałym dla młodych matek, z wykorzystaniem znanej im 

terminologii; 

3) Zachęcaj do zadawania pytań i sprawdzaj, czy je rozumiesz; 

4) Aktywnie pojmuj, zatrzymuj i konstruktywnie reaguj na wszelkie obawy; 

5) Traktuj młode matki z szacunkiem; 

6) W kontaktach z młodymi matkami okazuj szczerość, uczciwość i konsekwencję; 

7) Modeluj zachowanie, tak aby wskazywało szacunek, pomoc i współpracę; 

8) Okazuj pozytywne zainteresowanie troskami młodych matek i obszarami ich aktywności; 

9) Staraj się zrozumieć potrzeby i motywacje młodych matek; 

10) Reaguj entuzjastycznie i konstruktywnie na pomysły młodych matek. 
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2. Umożliwianie młodym matkom wykorzystanie zdobytej wiedzy do przyszłego rozwoju. 

 

Pracownik młodzieżowy musi potrafić: 

 odkrywać z młodymi matkami korzyści płynące z ciągłego uczenia się i jasno je promować, 

 zachęcać młode matki do konstruktywnej refleksji nad swoimi doświadczeniami  

i rozpoznawania wynikających z nich lekcji życiowych, 

 stwarzać młodym matkom odpowiednie możliwości do refleksji nad ich wiedzą  

i doświadczeniami, 

 zapewnić aktywne i wrażliwe wsparcie, aby umożliwić młodym matkom radzenie sobie  

z wszelkimi doświadczeniami i wiedzą, które uznają za trudne, 

 rozwijać zdolność młodych ludzi do autorefleksji, 

 zachęcać młode matki do doceniania wzajemnej nauki i doświadczeń, 

 zachęcać młode matki do wskazywania, w jaki sposób ich doświadczenia zdobyte podczas 

pracy z młodzieżą można zastosować w innych dziedzinach życia, 

 pracować z młodymi matkami w celu określenia i opracowania jasnych i osiągalnych celów 

rozwoju osobistego i grupowego, 

 pomagać młodym matkom w identyfikowaniu działań, które zrealizują ich cele i które są 

zgodne z wybranym przez nie sposobem uczenia się, i powinny zostać uznane  

za odpowiednie, 

 identyfikować źródła wsparcia, aby pomóc młodym matkom w prowadzeniu i ewaluacji 

procesu nauki i rozwoju. 

 

Pracownik młodzieżowy musi wiedzieć i rozumieć: 

 działania i techniki wyjaśniania i promowania korzyści płynących z ciągłego uczenia się 

oraz powiązane źródła wsparcia dla młodych matek, 

 znaczenie zachęcania młodych matek do refleksji nad własnymi doświadczeniami  

i wyciągania z nich własnej nauki, 

 techniki tworzenia środowiska, w którym można bezpiecznie i rozmawiać  

o doświadczeniach, nauce i aspiracjach, 

 techniki ułatwiania i monitorowania dynamiki grupy, umożliwiające młodym matkom 

skupienie się na ważnych dla nich kwestiach, w tym na tych, które uznają za trudne, 

 umiejętności ułatwiające, w tym aktywne rozumienie, odpowiednie dla wzmocnienia 

umiejętności przejmowania odpowiedzialności za proces uczenia się przez młode matki, 

 jak pracować z młodymi matkami, aby zidentyfikować możliwe do osiągnięcia cele  

i mechanizmy śledzenia rozwoju młodych matek, 

 metody uczenia się i inne teorie związane z planowaniem rozwoju, 

 znaczenie skutecznego przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnej oraz metod 

osiągania tego w przypadku młodych matek, 

 działania i techniki, które można wykorzystać do monitorowania i refleksji nad rozwojem, 

 dodatkowe źródła wsparcia dla młodych matek w realizacji planów rozwojowych i radzeniu 

sobie z kwestiami leżącymi poza ich zasięgiem, 
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 wartość nieformalnego, pozaformalnego, formalnego, uczenia się na podstawie 

doświadczenia, komunikacji i krytycznego dialogu oraz tego, w jaki sposób mogą one 

wzmocnić rozwój młodych matek, 

 wartości i zasady leżące u podstaw pracy z młodzieżą. 

 

Aby osiągnąć ten cel należy: 

1) Pracować na rzecz zapewnienia bezpiecznego środowiska do nauki i rozwoju młodym 

matkom; 

2) Zachęcać młode matki do odkrywania ich zdolności do wzrostu i rozwoju; 

3) Zachęcać młode matki do krytycznego i kreatywnego reagowania na otaczający je świat. 

 

3. Umożliwianie młodym ludziom pracy w grupach. 

 

Pracownik młodzieżowy musi potrafić: 

 wyjaśnić swoją rolę jako moderatora w stosunku do grupy; 

 negocjować z młodymi matkami granice zachowań w grupie, upewniając się, że są one 

sprawiedliwe i prowadzą do integracji; 

 dopilnować, aby poglądy wszystkich członków grupy były brane pod uwagę, uznawane  

i traktowane z szacunkiem; 

 zachęcać młode matki do szanowania poglądów innych i rozpoznawania wpływu ich działań 

na innych; 

 promować utrzymywanie pozytywnych relacji i docenienie różnic między poszczególnymi 

członkami grupy i innymi grupami; 

 pomagać młodym matkom w jasnej komunikacji, aktywnym zrozumieniu innych  

i pokonywaniu wszelkich barier komunikacyjnych; 

 wspierać młode matki w rozwijaniu ich zdolności do dawania, przyjmowania i doceniania 

konstruktywnej informacji zwrotnej; 

 używać metod i stylów ułatwiania komunikacji odpowiednich do etapu rozwoju grupy, aby 

stymulować aktywność grupową; 

 zapewnić, że interwencje równoważą pracę nad osiąganiem wyników grupowych, 

zaspokajanie indywidualnych potrzeb i radzenie sobie z dynamiką grupy; 

 monitorować i oceniać wpływ pracy grupowej na osiągnięcie zamierzonych wyników 

indywidualnych i zbiorowych; 

 zidentyfikować, kiedy zachowanie wykracza poza ramy ustalone w ramach grupy młodych 

matek; 

 zapewniać, że konflikty i napięcia między poszczególnymi członkami grupy a innymi 

osobami są uznawane w sposób otwarty; 

 zidentyfikować i wdrożyć działania mające na celu zarządzanie niedopuszczalnym 

zachowaniem, konfliktami i napięciami, zapewniając, że są one zgodne z prawem, polityką 

organizacji i procedurami; 

 szukać wsparcia, gdy działania, które należy podjąć, aby wesprzeć grupę, wykraczają poza 

ramy własnej roli i zakresu odpowiedzialności; 
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 wdrażać własną politykę organizacyjną, praktyki i wymagania dotyczące rejestrowania  

i raportowania sesji grupowych dla młodych matek, w tym incydentów, które mogą 

wystąpić; 

 dopilnować, aby wszystkie działania grupowe z młodymi matkami były zgodne  

z wartościami i zasadami dotyczącymi pracy z młodzieżą. 

 

Pracownik młodzieżowy musi wiedzieć i rozumieć: 

 własną rolę jako moderatora dynamiki i działań grupy, 

 znaczenie pracy grupowej w rozwijaniu umiejętności i pewności siebie młodych ludzi, 

 koncepcje, teorie i współczesne modele dynamiki grupowej oraz ich analizę, 

 czynniki, które mogą wpłynąć na dynamikę grupy, 

 sposoby udzielania grupowego wsparcia, które zachęcają do upodmiotowienia  

i uwzględniają etap rozwojowy grupy, 

 znaczenie uzgadniania granic zachowania z grupą i jej członkami, 

 jak zachęcać i wspierać młode matki w zakładaniu nowych grup ułatwiających pracę  

z młodzieżą, 

 jak szanować i doceniać różnice między członkami grupy, 

 metody i tricki stosowane w ramach organizacji zajęć grupowych, 

 dlaczego ważna jest praca z młodymi matkami w sposób, który pokonuje indywidualne  

i grupowe bariery oraz zachęca je do komunikowania się i wzajemnego szacunku, 

 jak rozpoznawać nieakceptowalne zachowania wychodzące poza ustalone granice  

i odnajdywać różnicę między opresyjnym zachowaniem a asertywnością, 

 jak wiek i etap rozwoju młodych ludzi mogą wpływać na sposób postrzegania zachowania, 

 znaczenie uwzględnienia wcześniejszych doświadczeń młodych ludzi, które mogą mieć 

wpływ na ich obecne zachowanie, 

 techniki odwracania opresyjnych zachowań, 

 sposoby dostarczania konstruktywnych informacji zwrotnych grupom i ich członkom, 

 sposoby monitorowania i oceny pracy grupowej oraz sukcesów grup, 

 dlaczego ważne jest, aby młode matki nauczyły się kierować własnym zachowaniem  

i pozytywnie odnosić się do wszelkich konfliktów, indywidualnie i grupowo, 

 od kogo szukać wsparcia, gdy konieczne jest podjęcie działań wykraczających poza granice 

własnej odpowiedzialności. 

 

Aby osiągnąć ten cel należy: 

1) Pomóc młodym ludziom się zrelaksować, spotykać przyjaciół, nawiązywać nowe relacje, 

aby dobrze się bawili i znaleźli wsparcie; 

2) Troszczyć się o to, jak czują się młodzi ludzie, a nie tylko o to, co wiedzą i mogą zrobić; 

3) Promować akceptację i zrozumienie innych; 

4) Aktywnie rozumieć, zatrzymywać i odpowiadać, zachęcając do zadawania pytań  

i sprawdzania zrozumienia własnych wypowiedzi; 

5) Komunikować się jasno, zwięźle i jednoznacznie. 
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4. Wspieranie młodych matek w identyfikowaniu i osiąganiu celów 

 

Pracownik młodzieżowy musi potrafić: 

 pracować z młodymi matkami, aby zidentyfikować i uzgodnić ich osobiste cele  

do osiągnięcia, 

 identyfikować z młodymi matkami zakres działań dla osiągnięcia ich celów, oceniając 

obiektywnie ich wykonalność z młodą matką, 

 pomagać młodym matkom w określaniu korzyści i zagrożeń związanych z potencjalnymi 

działaniami oraz w równoważeniu ryzyka z korzyściami dla siebie i innych, 

 zachęcać młode matki do odkrywania swoich celów i możliwych działań na rzecz ich 

osiągnięcia z odpowiednimi osobami, w tym z rodzicami, środowiskiem pracy,  partnerami 

życiowymi, 

 omawiać z młodymi matkami wszelkie obawy lub ograniczenia, które uznają za potencjalną 

przeszkodę w realizacji swoich celów, 

 pomagać młodym matkom badać i rozwiązywać problemy w sposób obiektywny  

i konstruktywny, 

 uzgadniać z młodymi matkami preferowaną drogę do osiągnięcia ich celów i pomagać im  

w opracowaniu planu działania na rzecz realizacji ich celów, 

 upewniać się, że potrzeby, uczucia i reakcje młodej matki na uzgodnione działania są brane 

pod uwagę, 

 zachęcać i pomagać młodym matkom w identyfikowaniu możliwości rozwijania 

umiejętności realizacji ich planu i realizacji celów, 

 zapewnić, że określone działania są zgodne z wymogami prawnymi, organizacyjnymi  

i etycznymi, 

 zapewniać młodym ludziom bieżące informacje i wsparcie w realizacji ich celów, zgodnie  

z ustaloną rolą i obowiązkami, 

 stwarzać młodym matkom okazje do refleksji i uczenia się na podstawie ich doświadczeń, 

badając wraz z nimi, w jaki sposób mogą zastosować taką naukę do realizacji swoich celów, 

 zachęcać młode matki do odkrywania i rozwijania metod zarządzania własnym 

zachowaniem, 

 poszukiwać odpowiedniego wsparcia, gdy pojawiają się trudności z zachowaniem młodej 

matki oraz w negocjowaniu z młodą matką realistycznych celów i granic, 

 doceniać osiągnięcia młodej matki oraz wspierać ją i pomagać w radzeniu sobie z wszelkimi 

dostrzeżonymi niepowodzeniami, 

 zachęcać młode matki do zwiększania ich odporności psychicznej poprzez celebrowanie 

osiągnięć, w tym rozwiązywanie problemów. 

 

Pracownik młodzieżowy musi wiedzieć i rozumieć: 

 wymogi prawne, organizacyjne i etyczne dotyczące pracy z młodzieżą oraz ich wpływ  

na własny obszar odpowiedzialności, 

 znaczenie wyznaczania sobie celów przez młodych ludzi i ich posiadania dla ich 

osiągania, 

 czynniki, które wyznaczają właściwe cele i granice młodym matkom, 
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 czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie wykonalności celów i planów 

działania oraz jak przeprowadzać obiektywne oceny, 

 osoby i instytucje, z którymi młode matki powinny konsultować się w sprawie swoich 

celów i planów, 

 znaczenie oceny rozważanych opcji i sposobu przeprowadzenia analizy ryzyka i korzyści 

planów działania, 

 źródła informacji i porad dostępnych dla młodych matek, które mogą pomóc w ocenie ich 

możliwości, 

 skuteczne techniki rozwiązywania problemów, 

 źródła uczenia się i rozwoju, z których młodzież może skorzystać w rozwijaniu 

umiejętności odpowiednich do realizacji swoich planów, 

 metody monitorowania i oceny postępów planów działania w realizacji celów młodzieży, 

 znaczenie autorefleksji i uczenia się na podstawie doświadczeń oraz tego, jak stwarzać 

młodym matkom takie możliwości, 

 znaczenie tworzenia środowiska, w którym młode matki uznają za bezpieczne 

rozmawianie otwarcie i szczerze o swoich celach i doświadczeniach oraz o tym, jak je 

osiągnąć, 

 dlaczego ważne jest, aby młode matki zastanawiały się nad swoim zachowaniem  

i zdawały sobie sprawę z wpływu, jaki może to mieć na ich relacje, 

 metody konstruktywnego radzenia sobie z niepowodzeniami młodych matek, 

 dostępne formy indywidualnego i osobistego wsparcia siebie oraz jak uzyskać do nich 

dostęp, 

 znaczenie zauważania i doceniania osiągnięć w procesie motywacji młodych matek  

i zwiększania ich odporności psychicznej oraz skuteczne metody takiego postępowania. 

 

Aby osiągnąć ten cel należy: 

1) Traktować młode matki z szacunkiem; 

2) Przewidywać prawdopodobne przyszłe scenariusze w oparciu o realistyczną analizę 

obecnych okoliczności; 

3) Doceniać wkład i uwagi młodych matek; 

4) Starać się zrozumieć potrzeby i motywacje młodych matek; 

5) Stosować odpowiednie formy i style komunikacji, dostosowane do potrzeb i możliwości 

młodych matek. 

 

5. Ułatwianie młodym matkom dostępu do informacji umożliwiających podejmowanie decyzji. 

 

Pracownik młodzieżowy musi potrafić: 

 ustalić i ocenić informacje i wsparcie, o które proszą młode matki, 

 identyfikować i pozyskiwać informacje zgodnie z procedurami organizacyjnymi, w tym 

w razie potrzeby informacje od innych agencji, 

 zidentyfikować konkretne indywidualne lub grupowe potrzeby informacyjne, które 

mogą wymagać wsparcia, aby uzyskać dostęp do odpowiednich informacji, 
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 pracować z młodymi matkami, pomagając im identyfikować, gromadzić  

i przechowywać potrzebne im informacje w odpowiednich mediach, 

 zapewnić młodym matkom informacje, które pomogą im poszerzyć możliwości 

działania, uczenia się i rozwoju poprzez pracę z młodzieżą, 

 przeglądać z młodymi matkami otrzymane informacje, pomagać im w wyszukiwaniu 

dodatkowych źródeł informacji i podejmowaniu odpowiednich działań, gdy mogą być 

nieaktualne lub wprowadzające w błąd, 

 wspierać młode matki w segregowaniu informacji, aby wynajdywać opcje, rozważać 

zalety i wady, podejmować decyzje i planować przyszłe cele, 

 potwierdzać młodym matkom, że rozumieją informacje, do których uzyskały dostęp 

 planować i uzgadniać z młodymi matkami sposób przyszłego wsparcia, 

 wspierać młode matki w korzystaniu z nowoczesnych kanałów informacyjnych  

w sposób bezpieczny i wolny od zastraszania i nękania, 

 dokonywać ocen skuteczności udzielonych informacji i wsparcia i wykorzystać je, aby 

pozytywnie wpłynąć na przyszłe wsparcie, 

 monitorować i podejmować działania w celu aktualizacji uzyskiwanych informacji, 

 zapewniać wsparcie zgodne z własnym zakresem odpowiedzialności oraz wartościami  

i zasadami dotyczącymi pracy z młodzieżą. 

 

Pracownik młodzieżowy musi wiedzieć i rozumieć: 

 dlaczego ważne jest, aby młode matki mogły uzyskać dla siebie informacje z różnych 

źródeł, 

 typowe potrzeby informacyjne młodych matek, 

 jak wspierać młode matki w dostępie do informacji, 

 źródła informacji istotnych dla młodych matek, w tym z innych instytucji, 

 prawo jednostki do informacji, 

 podstawowe rodzaje mediów, dzięki którym młodzi ludzie uzyskują dostęp, 

przechowują i prezentują informacje, 

 czynniki wpływające na dostępność informacji, 

 sposoby dostępu i dostarczania informacji, które ułatwiają skuteczne podejmowanie 

decyzji i umożliwiają planowanie działań nacelowanych na osiąganie wyników, 

 jak zapewnić młodym matkom bezpieczeństwo w dostępie do nowych mediów, 

 znaczenie respektowania prawa młodych matek do podejmowania własnych decyzji  

i techniki udzielania im wsparcia, 

 wsparcie, jakiego młode matki mogą potrzebować aby zrozumieć informacje, 

podejmować decyzje oraz planować działania i ich wyniki, 

 sposoby zapewnienia aktualności informacji, 

 wymogi prawne i organizacyjne związane z ochroną danych, prawami autorskimi, 

własnością intelektualną i swobodą informacji, 

 znaczenie zapewnienia, że informacje są pozyskiwane i przechowywane zgodnie  

z własnymi zasadami organizacyjnymi, takimi jak zasada poufności. 
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Aby osiągnąć ten cel należy: 

1) Zapewnić sobie czas na wspieranie innych; 

2) Przedstawiać informacje w sposób jasny, zwięzły, dokładny i sprzyjający zrozumieniu 

zgodnie z potrzebami młodej matki; 

3) Dotrzymywać obietnic i wywiązywać się ze zobowiązań; 

4) Modelować zachowanie, które pokazuje szacunek, pomoc i współpracę; 

5) Wykazywać świadomość własnych wartości, motywacji i emocji; 

6) Działać w granicach swojego zakresu odpowiedzialności. 

 

Co robić, a czego unikać pracując z młodzieżą? 

Krótka lista cech 

Co robić Czego unikać 

Zachęcaj uczestników do wyrażania swoich 

opinii / osobistych doświadczeń 

Nie krytykuj żadnej propozycji jako 

„głupiej”, „bezużytecznej” 

Staraj się kształtować kulturę wzajemnego 

szacunku / stwarzaj bezpieczne warunki do 

swobodnego wyrażania własnych opinii 

Nie pozwól grupie wykluczać, ignorować, 

oceniać lub obrażać nikogo - na początku 

skonkretyzuj podstawowe zasady działania 

Odnoś się do faktycznych warunków, w 

których żyją uczestnicy, oraz do 

faktycznych problemów uczestników 

Nie uogólniaj wszystkich ludzi i rzeczy. 

Opowiadaj o konkretnych sytuacjach 

Odrzuć dogmaty! Pozwól członkom grupy 

dyskutować o „uznanej prawdzie” 

Nie bądź jak ksiądz w kościele - z pięknymi 

słowami i bez praktycznych rozwiązań 

Bądź szczery z uczestnikami Nie udawaj, że znasz odpowiedź, jeśli jej nie 

znasz. Obiecaj, że znajdziesz odpowiedź lub 

zachęć uczestników do jej znalezienia. 

Zaufaj uczestnikom - sami muszą znaleźć 

odpowiedź 

Nie próbuj prowadzić uczestników do 

punktu, do którego nie chcą zmierzać. 

Potraktuj propozycje uczestników poważnie Nie stosuj się do pierwotnego planu jeśli 

widzisz, że uczestnicy nie akceptują 

Twojego planu i nie podoba się im on (nie 

uczestniczą) 

Traktuj wszystkich uczestników jako 

równych liderowi 

Nie wykluczaj nikogo ani nie rób dla niego 

przywilejów. Nie możesz robić rzeczy, na 

które nie pozwalasz uczestnikom. 

Zachęcanie do dyskusji i zadawanie pytań Nie wygłaszajcie kazań ani długich 

przemówień 
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2. Komunikacja  
 

Komunikacja to przekazywanie wiadomości ze źródła do odbiorcy, przy czym przesyłanie to jest 

niezwykle złożonym procesem, składającym się z elementów otoczenia, kanału informacyjnego, 

nadajnika, odbiornika, szumu informacyjnego i sprzężenia zwrotnego, o ile wszystkie te terminy są 

związane z procesem transmisji wiadomości (Dimitru). 

Umiejętności komunikacyjne są bardzo ważne dla specjalisty, zwłaszcza dla osoby, która pracuje  

w obszarze relacji społecznych. Taka osoba musi stosować różne techniki komunikacji w relacjach, 

które ma ze swoimi klientami, w naszym przypadku z nastoletnimi matkami. Jego system 

komunikowania się i odbioru komunikatów musi wykorzystywać wszystkie zasoby dostępne 

specjaliście, aby zapewnić prawidłowe i odpowiednie dotarcie wiadomości do świadomości 

rozmówcy. 

W rezultacie specjalista musi skorzystać z kilku metod komunikacji: 

Komunikacja werbalna (język) 

Język jest jedną ze specyficznych cech człowieka, najczęściej używaną w komunikacji 

międzyludzkiej. Został zdefiniowany jako „pojazd, który przenosi intencje, postawy” (Dimitru). 

Język obejmuje różne czynności (mówienie, słuchanie, wymianę pomysłów, zapamiętywanie 

komunikatów dźwiękowych, ich odtwarzanie lub tłumaczenie), a jego rolę można dostrzec w relacji 

nawiązanej z nastoletnią matką. Im bardziej specjalista posługuje się językiem łatwym  

do zrozumienia, odpowiednim do sytuacji, intymnym - opartym na wzajemnych relacjach  

i zaufaniu, tym lepiej potrafi koordynować udaną relację werbalną z młodym człowiekiem  

w potrzebie. 

Formy języka werbalnego 

Specjalista, który często spotyka się w swojej codziennej pracy z nastoletnimi matkami, może 

manifestować swój język werbalny w dwóch szczególnych formach: język zewnętrzny i język 

wewnętrzny. 

a. Język zewnętrzny ma postać dwóch różnych języków: języka mówionego i języka pisanego. 

 Język mówiony jest pochodną struktury omawianej sprawy i ma formę swobodnych 

wywiadów, przesłuchań, dyskusji, które mają miejsce między specjalistą a dorastającą 

matką. 

 Język pisany jest bardziej oficjalny, potoczny, z poszanowaniem specjalistycznych 

terminów i jest używany w aktach sprawy, w których znajduje się cała dokumentacja 

niezbędna do analizy obserwowanej osoby. 

b. Język wewnętrzny przejawia się na późniejszym etapie, kiedy już nawiązała się relacja 

zaufania między specjalistą a małoletnią matką, kiedy badany podmiot może bezpiecznie 

wyrazić wszystkie emocje i przeżycia bez osądzania. Tak więc przestrzeń zaufania  

i bezpieczeństwa jest realizowana wcześniej poprzez bliską współpracę między matką  

a specjalistą. 
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Funkcje języka (Dimitru) 

Skuteczność komunikacji jest ściśle uzależniona od stopnia zaangażowania w nią osoby. Ponadto 

stopień zaangażowania wyraża funkcjonalny charakter komunikacji i języka. 

1. funkcja integracji dorastającej matki z jej otoczeniem - pozwala jej wraz z innymi matkami 

przeciwstawić się innym, dostosować się do nowych sytuacji, uwzględnić doświadczenia 

innych, przyswoić sobie część z nich; 

2. funkcja odkrywania i ujawniania siebie - poprzez komunikację nastoletnia matka staje się 

znana innym, ale także sobie, koryguje szereg błędnych wyobrażeń i postaw, dokonuje 

introspekcji i może być lepiej zrozumiana; 

3. funkcja waloryzująca - komunikacja jest odpowiedzią na potrzebę matki bycia docenioną; 

poprzez nią matka zwraca uwagę innych na siebie, pośrednio, twierdząc, że jest sobą; 

4. funkcja regulacyjna postępowania innych - komunikując się z innymi, nastoletnia matka może 

poprawić swoją pozycję w hierarchii grupy, może spowodować zmianę postaw, stworzyć 

konflikty czy nastroje przeznaczone do rozmowy; 

5. funkcja terapeutyczna - staje się środkiem leczniczym, zwłaszcza jeśli matka używa 

terapeutycznych środków leczniczych: psychoanalizy, psychodramy itp. 

Dyskusja (rozmowa) jest bardzo ważnym aspektem komunikacji usług społecznych. W prostej 

formie przedstawia prowadzoną rozmowę. Jej celem jest pomoc w zrozumieniu punktu widzenia 

matki. Rozmowy dają możliwość poznania aspektów, których nie możemy bezpośrednio 

zaobserwować w naturalnym środowisku człowieka. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy interesują 

nas doświadczenia, zachowania, myśli i uczucia nastoletniej matki. 

Dyskusja według z góry ustalonego schematu 

 „Standardowa” dyskusja wykorzystuje wspólny szkic wywiadu, który zawiera konkretne pytania 

lub elementy. Jego rolą jest zadawanie wszystkim uczestnikom w przybliżeniu tego samego 

zestawu pytań, aby można było porównać odpowiedzi. 

 „Jak się czułeś, gdy dowiedziałaś się o ciąży?” 

 „W jaki sposób zabezpieczasz swoje wydatki osobiste? Masz pracę? Jeśli tak, jaką?” 

 „Czy masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby żyć godnie? Czy warunki życia są 

odpowiednie? Jeśli tak, jakie są? ” 

 „Jak się czujesz jako samodzielny rodzic?” 

 Czy poinformowałaś rodziców o ciąży? Jeśli tak, jak zareagowali? ” 

 „Jaki rodzaj kontaktu masz teraz (jeśli w ogóle) ze swoim byłym partnerem? Co sądzisz  

o tym kontakcie? ” 

 „Czy nałożono na Twojego byłego partnera sądowy zakaz zbliżania się z powodu potrzeby 

ochrony Ciebie i Twojego dziecka? Jeśli tak, czy to było skuteczne? ” (Jeśli w ogóle). 

 

Widać, że bardziej delikatne lub kontrowersyjne pytania, np. dotyczące rodzaju i częstotliwości 

kontaktów nastolatki z byłym partnerem, pojawiają się później. Proces ten zapewnia badaczowi  

i rozmówczyni czas potrzebny na stworzenie luźniejszej i przyjemniejszej atmosfery; tak, aby 

młoda osoba miała poczucie, że może mieć na tyle zaufania do specjalisty, aby odpowiedzieć  

na tego rodzaju intymne pytania 
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Swobodna wypowiedź 

Swobodna rozmowa, czasami nazywana „otwartą”, jest uważana za najlepszy sposób zrozumienia 

sposobu percepcji naszych badanych. W przeciwieństwie do sztywnych ram kwestionariusza,  

o którym mówiliśmy powyżej, w swobodnej dyskusji nie stosuje się schematu wywiadu, który 

zawiera wspólny zestaw standardowych pytań. Osoby korzystające z trybu swobodnej wypowiedzi 

działają na innym zestawie założeń niż osoby korzystające z trybu ustandaryzowanego. Po 

pierwsze, zaczyna się od założenia, że możesz nie wiedzieć z góry, jakie pytania mogą być 

potrzebne, więc dyskusja ma głównie charakter eksploracyjny. Zakładają też, że nie wszystkie 

matki będą nadawać takie samo znaczenie wystandaryzowanym, sformułowanym pytaniom. 

Dyskusje częściowo ustalone 

Pomiędzy dwoma omówionymi powyżej typami, ustandaryzowaną dyskusją i swobodną 

wypowiedzią, istnieje dyskusja częściowo ustalona, nazywana czasami „ukierunkowaną”. W takim 

przypadku zwykle jest kilka wcześniej zadanych pytań lub słów kluczowych, które służą jako 

wskazówki. W naszym przypadku, w przypadku nastoletnich matek, ogólne obszary, które 

zakładały, że będą istotne, obejmują relacje z byłym partnerem, reakcję na wiadomości o ciąży  

i reakcję rodziny, sytuację ekonomiczną dziewczyny i jej bezpieczeństwo. W przeciwieństwie  

do ustandaryzowanej dyskusji nie zadajemy konkretnych pytań na każdy temat, ale o każdy z nich 

pytamy otwarcie i we właściwym momencie opowiadanej przez dziewczynę historii. Innymi słowy, 

zadajemy pytania lub dochodziliśmy do pewnych punktów w kolejności odpowiedniej do toku 

rozmowy, dostosowując formułę pytań, nawiązując do dygresji i tego co usłyszeliśmy, a tym 

samym osiągamy to, co mogliśmy uzyskać dzięki przygotowanemu wcześniej zestawowi pytań. 

Dlatego też dyskusja częściowo ustalona posiada zalety zaczerpnięte z obu typów wypowiedzi,  

z ustandaryzowanej i swobodnej. Ten rodzaj dyskusji pozwala na zadawanie pytań dotyczących 

określonych tematów, a jednocześnie pytania zadawane są w sposób bardziej otwarty niż  

w dyskusji ustandaryzowanej. 

Na przykład pytanie z poprzedniego przykładu ustandaryzowanej dyskusji: „Czy nałożono  

na Twojego byłego partnera sądowy zakaz zbliżania się z powodu potrzeby ochrony Ciebie  

i Twojego dziecka?” w dyskusji częściowo ustalonej brzmiałoby raczej: „Czy podjąłeś jakieś kroki, 

aby uchronić się przed działaniami swojego byłego partnera?”. 

Komunikacja niewerbalna 

Ten rodzaj komunikacji osiąga się środkami niewerbalnymi - ludzkim ciałem, przestrzenią czy 

obszarem, obrazem. Komunikacja niewerbalna akcentuje, uzupełnia, zaprzecza, reguluje, powtarza, 

zastępuje komunikację werbalną. 

Niewerbalne techniki komunikacji pełnią w całości następujące role (Dimitru): 

1. przekazują coś (pomysły, informacje, intencje, cechy charakteru); 

2. tonują i precyzują komunikację (która w ten sposób staje się aprobująca lub dezaprobująca, 

otwarta lub nie); 



 
 
 

24 
 

3. pomagają ludziom w wyrażaniu siebie i lepszym zrozumieniu siebie (aby spełnić tę ostatnią 

rolę, środki niewerbalne muszą towarzyszyć werbalnym, w żadnym wypadku nie mogą 

działać samodzielnie). 

Komunikacja poprzez ciało jest najbardziej złożona dla specjalistów pracujących z dorastającymi 

matkami. Wykorzystuje takie techniki jak: wygląd fizyczny, gesty, wyraz twarzy (mimika). 

Jeśli chodzi o wygląd fizyczny, ogromne znaczenie ma ubiór danej osoby, jako dostarczyciel 

adekwatnych lub fałszywych informacji na temat jednostki, a także jako ułatwiający zbliżanie się 

lub oddalanie niektórych osób od innych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy odzież jest strojem niemal 

zinstytucjonalizowanym (odzież policjanta, lekarza itp.). Czasami ubranie „komunikuje” różne 

cechy ludzi (ucieczka do oryginalności) lub ich intencje (chęć wyróżnienia, bycia lubianym). Gesty 

są również jednym z najważniejszych środków umożliwiających dotarcie do osoby. Jeśli chodzi  

o komunikację w przestrzeni lub na danym obszarze, człowiek jest niezwykle ostrożny w ramach 

swojej przestrzeni osobistej, aranżując ją zgodnie z potrzebami i okolicznościami. Właśnie w ten 

sposób wyznaczenie i aranżacja przestrzeni „przekazuje” wiele informacji o jednostce. Według 

Edwarda T. Halla (1966) istnieją cztery rodzaje dystansów przestrzennych w komunikacji (intymna, 

osobista, społeczna, publiczna), które regulują komunikację w zależności od ich zgodności lub 

naruszenia. Każdy z nich inaczej kojarzy się z pozostałymi kategoriami środków komunikacji: 

 w przestrzeni intymnej (odległość ciało do ciała lub maksymalnie 15-40 cm, głos odgrywa 

niewielką rolę, niektóre dźwięki są wyrażane mimowolnie); 

 w przestrzeni osobistej (odległość 45-75 cm, do maksymalnie 125 cm, głos jest normalny, 

znajomy); 

 w dystansie towarzyskim (odległość 125-210 cm, maksymalnie 210-360 cm, głos jest pełny 

i wyraźny, intensywniejszy); 

 w dystansie w przestrzeni publicznej (odległość minimum 3,60-7,50 m do powyżej 7,50 m, 

przemówienie jest sformalizowane, gesty stereotypowe, rozmówca staje się tylko widzem,  

a komunikacja spektaklem). 

Ekspozycja umiejętności komunikacyjnych w dialogu z nastoletnią matką jest niezwykle potrzebna, 

ponieważ specjalista musi zachowywać się jak profesjonalista. Uprzywilejowana komunikacja 

zapewnia ramy prawne dla poufności. 

Każdy klient (w naszym przypadku nastoletnia matka) może powołać się na przywilej prawny 

(Dimitru), a specjaliści (pracownicy socjalni, psycholodzy, nauczyciele) poprzez swoje zasady etyki 

zachowują poufność. Ta tajemnica chroniona prawem zabezpiecza osobistą komunikację 

nastoletnich matek ze specjalistą, zabraniając profesjonalistom ujawniania niektórych informacji  

w sądzie. Zasada porozumiewania się jako pierwotna, wraz z ustawowym prawem  

do uprzywilejowania, wzmacnia efekt poufności w relacji specjalista – nastoletnia matka. 

Jednak, podobnie jak inne regulacje prawne, prawa dotyczące uprzywilejowania również zawierają 

wyjątki. Specjaliści zajmujący się sprawami społecznymi, grupami defaworyzowanymi 

(pracownicy socjalni, psychologowie, inni przedstawiciele pomocy społecznej) są zobowiązani  

do złożenia  zeznań dotyczących treści poufnej komunikacji z klientami, gdy: 

1. klient lub inna osoba działająca w imieniu klienta zrzeka się tego przywileju, wyrażając 



 
 
 

25 
 

pisemną zgodę na ujawnienie treści rozmów; 

2. klient kieruje zarzuty pod adresem pracownika socjalnego; 

3. klient w tajemnicy ujawnia zamiar popełnienia przestępstwa lub aktów przemocy; 

4. klient jest ofiarą przestępstwa. 

 

Niektóre rodzaje postępowań sądowych, takie jak przesłuchania w postępowaniu w sprawach 

małoletnich, sprawy o wykorzystywanie dzieci i ściganie za poważne przestępstwa, znoszą lub 

anulują ten przywilej. Specjaliści pracujący z nastoletnimi matkami są aktywnymi uczestnikami 

tych posiedzeń, koncentrując swoją uwagę na zrozumieniu i artykułowaniu komunikatów, które 

matki zamierzają przekazać. Uważnie słuchają, a następnie bezpośrednio reagują, tworząc jasny 

obraz świata dziewczyny i wyrażając zainteresowanie, uznanie i troskę. Najlepsze komentarze 

specjalistów zaczynają się od weryfikacji tego, co właśnie wyartykułowały dziewczyny. Matki 

czują empatię i szacunek specjalisty, jeśli potrafi opisać sytuację tak, jak widzi ją dziewczyna. 

Konieczne jest sprecyzowanie, jakiego rodzaju pytania / propozycje może kierować do nastoletniej 

matki specjalista lub nie, oraz jak je sformułować, aby okazywać empatię w odniesieniu do sytuacji 

każdej mamy: 

1. Pytania i stwierdzenia, których NIE wolno kierować do nastoletnich matek: 

„Wstydzisz się tego, co zrobiłaś?” 

„Przykro ci, że zaszłaś w ciążę?” 

„Jak mogłaś pozwolić, żeby ci się to przytrafiło? Jak mogłaś pozwolić, żeby ci się to przytrafiło? ” 

„Nie jesteś jeszcze dorosła, jesteś nastolatką”. 

„Musisz zdecydować, co chcesz robić ze swoim życiem”. 

„Rzuć palenie, to nie jest w porządku wobec twojego dziecka”. 

2. Pytania / formularze, które są dozwolone w dialogu z nastoletnią matką: 

„Zobaczmy, co jest pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, abyśmy mogli ci pomóc”. 

„Nie zgadzam się z twoim zachowaniem”. 

„Trudno mi powiedzieć, że robisz krok we właściwym kierunku, ale…” 

„Czy dobrze jest, gdy opowiadasz mi o swoim partnerze? 

„Czy uważasz, że to odpowiedni strój na rozmowę kwalifikacyjną?” 

Każdy specjalista ma obowiązek dążyć do określonego celu w każdej relacji z klientem. Praktyka 

zawodowa ukierunkowana jest na klienta i zorientowana na osiąganie celów. W rozmowach z 

nastoletnimi matkami specjaliści mają to na uwadze, uważnie reagując na ich wypowiedzi. 

Specjaliści celowo wybierają odpowiedzi, które są przydatne do osiągnięcia celów relacji. 
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3. Kontrakt socjalny 
 

Badania pokazują, że cele społeczne są ważnymi aspektami motywacji społecznej nastolatków 

(Ryan i Shim, 2008). Ponadto kontrakt socjalny może być potężnym narzędziem promowania 

odpowiedzialnych zachowań u nastolatków. Kontrakt socjalny nie spełnia warunków dwustronnych 

formalnych umów. Niemniej jest to bardzo pomocne narzędzie w pracy społecznej. Można  

to nazwać także umową partnerską, która spełnia ważne cele. Jednym z nich jest wsparcie. Opieka 

społeczna ma wspierać, nawet jeśli młoda matka nie zawsze tak to czuje, gdyż może czuć się 

również kontrolowana. Dobrze napisane kontrakty uwzględniają nie tylko oczekiwania wobec 

nastolatki, ale także pokazują wsparcie, jakiego dziewczyna potrzebuje i może oczekiwać od 

pracownika młodzieżowego lub innych osób wspierających. Kontrakt socjalny również określa 

oczekiwania. Zawiera ramy lub wytyczne dotyczące tego, na czym należy się skupić. Ważne jest, 

aby nastolatka rozumiała, że trzymanie się umowy nie gwarantuje określonego wyniku,  

a jednocześnie daje dobre narzędzie do podjęcia określonych kroków. Czasami osoba pracująca  

z młodzieżą może poprosić rodzica o zgodę na przestrzeganie różnych rutynowych czynności lub 

technik - na przykład na przestrzeganie rutyny przed snem, regularne sprzątanie, chodzenie  

do szkoły. Podczas tworzenia kontraktu, a także oceny postępów jego stosowania, jedną  

z kluczowych rzeczy jest uczciwość nie tylko dlatego, że nieuczciwość czyni umowę bezsensowną. 

Czasami dziewczyna może potrzebować dowodów swojej pracy i postępów, które zrobiła. 

Dobrze sformułowany i wyważony kontrakt socjalny powinien jasno określać, co pracownik 

socjalny zrobi z rodziną i dla rodziny. Może to być : 

 odsyłanie do innych instytucji, 

 wspieranie rodzica w dostępie do wsparcia zdrowia psychicznego, 

 wsparcie praktyczne. 

 

Interwencja społeczna powinna koncentrować się na następujących krokach: 

1. Identyfikacja problemów i diagnoza 

2. Definicja celów 

3. Definicja strategii 

4. Programowanie działań interwencyjnych 

5. Przygotowanie planu monitoringu i ewaluacji 

 

Diagnoza 

Diagnoza lub ocena potrzeb to proces czynnościowo-badawczy, który wykorzystuje tradycyjne  

i innowacyjne techniki badawcze (Guerra, 2010). Ponadto jest to umiejętność identyfikacji zmian 

społecznych, które kształtują problem, w zakresie którego będziemy interweniować. Dobra 

diagnoza jest niezbędna do zapewnienia skuteczności każdego projektu interwencyjnego i powinna 

być adekwatna do rzeczywistych potrzeb grupy docelowej. Według Witkina (1995) etapy 

opracowywania diagnozy to: 
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Tabela. Fazy opracowywania diagnozy 

Faza 1: 

Diagnoza wstępna: faza 

eksploracyjna 

Faza 2: 

Diagnoza: zbieranie 

i analiza informacji 

Faza 3: 

Ustal priorytety 

interwencji 

Zidentyfikować 

kluczowych aktorów 

(użytkowników, 

interesariuszy, konteksty); 

Określić cele diagnozy 

wstępnej i diagnozy 

właściwej; 

Określić informacje do 

zebrania, źródło i metody. 

Określić kontekst i cel 

diagnozy; 

Zebrać informacje 

diagnostyczne; 

Zidentyfikować dynamikę 

zmian, możliwości i 

przeszkody oraz dostępne 

zasoby. 

Ustanowić priorytety dla 

wszystkich poziomów 

działań określonych w 

fazie 1; 

Rozważyć alternatywne 

rozwiązania; 

Zaproponować projekt 

interwencji. 

Źródło: na podstawie Witkin i Altschuld (1995). Za: Guerra (2010) 

Faza diagnozy wstępnej ma na celu zidentyfikowanie kluczowych zagadnień związanych  

z diagnozą właściwą. Ważne jest, aby wyjaśnić następujące kwestie: 

 Czy diagnoza jest częścią planu strategicznego? 

 Czy diagnoza dotyczy obszaru wysokiego ryzyka? (np. ze względu na kontrowersyjne lub 

wrażliwe społecznie kwestie) 

 Dlaczego konieczna jest interwencja z grupą docelową? 

 Kim są różni uczestnicy i interesariusze w procesie diagnostycznym i potencjalnej 

interwencji? 

Faza diagnostyczna ma na celu: 

 określenie skali i wagi problemów oraz ich odpowiednich przyczyn; 

 zidentyfikowanie kluczowych kwestii, które mogą wymagać interwencji. 

 

Na tym etapie można zastosować różne techniki diagnostyczne (jakościowe i ilościowe). Mogą to 

być metody dokumentacyjne i komunikacyjne: 

 Dokumenty źródłowe: 

 dane demograficzne; 

 wskaźniki społeczne; 

 badania na miejscu; 

 inne informacje diagnostyczne. 

 

 Źródła komunikacyjne: 

 spotkania; 

 wywiady (grupowe lub indywidualne); 

 kwestionariusze; 

 studia przypadków; 

 techniki grupowe; 

 diagram Fishbone’a; 

 analiza SWOT; 
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 analiza przyczyn i konsekwencji. 

 

Po zidentyfikowaniu najistotniejszych problemów i ustaleniu priorytetów interwencji konieczne jest 

nakreślenie celów i celów interwencji. 

 

Plan krótkoterminowy 

Plan krótkoterminowy, jeśli jest tworzony z dobrze sformułowanymi kryteriami, oferuje stopniowe 

kroki w kierunku pomyślnego osiągnięcia większych celów (Grace, 2019). Udany plan 

krótkoterminowy zależy od dobrego planu działania, ponieważ pozwala opisać, co chcesz zrobić, 

kiedy chcesz to zrobić, kto wykona różne zadania i jakie zasoby są potrzebne do ich wykonania. 

Organizacja takiego planu powinna opierać się na następujących pytaniach (Guerra, 2010): 

 Dlaczego należy wykonywać dane czynności? 

 Co powinno być zrobione? (np. czynności i zadania, zasoby ludzkie i materialne) 

 Gdzie należy to zrobić? 

 Kiedy należy to zrobić? 

 Jak to zrobić? 

 

Tak więc elementy planu działania to: 

 Definicja działania; 

 Zdefiniowanie zadań, które mają mieć miejsce; 

 Określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności; 

 Niezbędne zasoby; 

 Kalendarz. 

 

Cele społeczne i sposoby ich osiągnięcia: 

 

 Wyznaczanie celów: 

Cel wskazuje wpływ, jaki projekt lub działanie może mieć na problemy i sytuacje, które trzeba 

zmienić; cele ogólne opisują ogólne wytyczne działań i są spójne z celami działań, a cele 

szczegółowe to te, które wyrażają oczekiwane wyniki i uszczegóławiają cele ogólne. 

Sformułowanie tych celów musi być precyzyjne i jasne. Aby były spójne, cele muszą wynikać  

z problemów zidentyfikowanych w diagnozie i muszą być realne, powiązane ze zidentyfikowanymi 

zasobami (istniejącymi i potencjalnymi) (Guerra, 2010). 

 cele SMART dla nastolatków 

Metoda SMART to akronim z języka angielskiego określający cele konkretne, mierzalne, 

przypisywalne, realistyczne i związane z czasem (ang Specific, Measurable, Assignable, Realistic 

and Time-Related). Metoda ta została po raz pierwszy wprowadzona do celów zarządczych,  

ale obecnie może być stosowana w środowisku multidyscyplinarnym (Bjerke i Renger, 2017). 

Metodę SMART można wykorzystać do zaangażowania nastolatków i młodych ludzi  
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w formułowanie i osiąganie swoich celów, ponieważ pomaga im to jasno określić, co chcą osiągnąć  

i zmotywować ich do pracy nad swoimi celami w określonym czasie (Teen SMART Goals, 2019) 

Konkretne 

(Specific) 

Co dokładnie chcesz osiągnąć? 

Mierzalne 

(Measurable) 

Skąd będziesz wiedzieć, że to osiągnąłeś? 

Osiągalny 

(Achievable) 

Jak można osiągnąć cel? Czy to jest realistyczne? 

Odpowiednie 

(Relevant) 

Dlaczego ten cel jest dla Ciebie ważny? 

Zwiazane 

z czasem  

(Time-related) 

Kiedy chcesz osiągnąć ten cel? Jaki jest Twój termin? 

 

przykład dostarcza TLP Coaching and Leaning Solutions (2011), który można zastosować w 

dowolnym kontekście z nastolatkami: 

 „Znajdź pracę po szkole w punkcie xero” 

Po zastosowaniu zasady SMART cel powinien być taki: 

 Chcę znaleźć pracę po szkole w punkcie xero (Konkretne) składając podania o przyjęcie do 

pracy (Działanie) w 5 lokalnych punktach xero (Mierzalne) do 1 czerwca (Czas). 

 

Poniżej znajdziesz szablon celów SMART: 
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Arkusz roboczy CELÓW SMART 1 

 Moim celem jest…_______________________________________ 

Osiągnięcie tego celu jest dla mnie ważne, ponieważ … 

______________________________________________________ 

Data początkowa: 

___________ 

Termin na osiągnięcie 

celu: 

____________________ 

 

Check-lista celów SMART 

Konkretne 
(Specific) 

Co dokładnie chcesz osiągnąć? 

_________________________________________ 

 Mierzalne 
(Measurable) 

Skąd będziesz wiedzieć, że osiągnąłeś ten cel? 

_________________________________________ 

Osiągalny 
(Achievable) 

Czy masz zasoby i wsparcie, aby osiągnąć ten cel? 

Czy oczekiwane wyniki są realistyczne? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Odpowiednie 
(Relevant) 

Czy to poprawi twoje życie? Jeśli tak to jak? 

_________________________________________ 

Zwiazane 
z czasem  

(Time-related) 

Kiedy osiągniesz ten cel? Czy oś czasu jest 

realistyczna? 

________________________________________ 

 

 

 

 

                                                           
1
 Na podstawie NNEDV (b.d.) i Scott (b.d.)  
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4. Trudne decyzje 
 

Trudności, z jakimi borykają się nastoletni rodzice, zależą od wielu czynników. Nastolatki często 

nie są przygotowane na ciążę. Czasami nie mają wystarczających środków, aby ocenić sytuację  

i zdecydować o przerwaniu ciąży. Opierają się na kilku czynnikach, takich jak relacje ze swoimi 

chłopakami, wsparcie rodziny, względy praktyczne, wartości życiowe i to, co myślą o adopcji. 

Często ich rodzice i partnerzy mogą wywierać presję i przyczyniać się do podjęcia decyzji  

o przerwaniu ciąży. 

 

Charlotte Le Van (1998) podzieliła ciąże nastoletnie na 5 typów: 

1. Ciąża inicjacyjna: nastolatki w pełni rozumieją konsekwencje życia seksualnego, nie chcą  

i nie spodziewają się zajść w ciążę. Rozpoczęcie życia seksualnego jest często próbą 

zwrócenia na siebie uwagi (czasami nastolatka uciekła już z domu, miała próby samobójcze, 

używała alkoholu lub narkotyków). W ciążę zaszły podczas pierwszego stosunku (w takich 

przypadkach częściej dochodzi do aborcji). 

2. Ciąża SOS na ratunek rodzinie zdarza się czasami w dysfunkcyjnych domach rodzinnych. 

Nastolatka ma nadzieję wyleczyć rodzinę nowym dzieckiem. 

3. Ciąża z kalkulacji - nastolatki są pasjonatami dzieci i marzą o pracy z nimi. Często nie mogą 

tego zrobić (np. z powodu niepowodzeń edukacyjnych). Nie mają wystarczającego wsparcia 

rówieśników. Ciąża podnosi ich status społeczny. Czasami ciąża stanowi test związku  

z partnerem, leczy samotność, a czasami bycie mamą daje również nadzieję na niezależność. 

4. Świadoma ciąża. Dziewczynki pochodzą z rodzin o niskich dochodach. Doświadczyły wielu 

niepowodzeń w szkole oraz rocznego związku ze swoim chłopakiem. Są dumne, że są 

mamami w młodym wieku. 

5. Nieplanowana ciąża, która jest konsekwencją niewłaściwej antykoncepcji. 

 

Niektóre trudności, jakie napotkają, będą uniwersalne, inne będą wynikiem ich sytuacji. Świadome 

macierzyństwo pociągnie za sobą inne rodzaje pytań i decyzji, które nie były planowane. Nastolatki 

często nie są przygotowane na ciążę. Badania pokazują, że młoda nastolatka postrzega ciążę jako 

pozytywne wydarzenie w życiu. Większość z nich zdaje sobie sprawę, że jest to trudne przejście 

między dzieciństwem a dorosłością 

 

Ważne decyzje, które musi podjąć nastolatka i / lub jej rodzice to: 

 czy kontynuować ciążę i zostać rodzicem, 

 czy kontynuować ciążę i zorganizować adopcję lub opiekę zastępczą dla dziecka, 

 czy przerwać ciążę (możliwość takiego rozwiązania jest różna w różnych krajach). 

 

Wsparcie od samego początku 

We wszystkich przypadkach młoda kobieta potrzebuje wsparcia i musi czuć, że jej opinia ma 

znaczenie. Rozpocznij od dyskusji na temat twoich myśli i odczuć dotyczących ciąży. Każdy 

pracownik młodzieżowy rozpoczynający pracę z nastolatką powinien pamiętać, że ciąża oznacza 

kryzys lub zmianę w życiu. Jest to kluczowe dla znalezienia dobrego rozwiązania, które umożliwi 

dialog między pozostałymi osobami mającymi znaczenie dla nastolatki. Lepsze zrozumienie 
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perspektywy każdej ze stron pozwoliłoby na lepsze podejmowanie decyzji w sprawie ciąży,  

co również zminimalizowałoby możliwość zmiany decyzji na późniejszym jej etapie. Postawy, 

relacje i wsparcie tych osób mają duży wpływ na decyzję ciężarnej nastolatki, czy poddać się 

aborcji, czy zostać rodzicem (Loke, Lam, 2014). 

 

Niespodziewana ciąża wywołuje strach, dezorientację, poczucie winy i zmartwienie, a czasem 

nawet chęć zaprzeczania rzeczywistości. Dziewczęta często boją się stygmatyzacji, a ujawnienie 

faktu bycia w ciąży innym osobom może uniemożliwić im uzyskanie wczesnej porady lub opieki 

zdrowotnej. Ileż to razy będąc bardzo młodym ludzie boją się iść do lekarza ze strachu przed tym, 

co im powie. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest rozmowa z chłopakiem i rodziną. To trudne,  

bo ludzie się wstydzą i zbiera im się na płacz, ale jest to pierwszy i najważniejszy krok, bo zarówno 

rodzice jak i chłopak albo będą z dziewczyną i pomogą jej we wszystkim, albo nie, i dlatego ludzie 

się boją. 

 

Partner romantyczny jest zazwyczaj pierwszą osobą, do której zwraca się ciężarna nastolatka  

w procesie podejmowania decyzji. Nastolatki w ciąży mogą również zwrócić się do rodziców. 

Często pierwszą reakcją rodziców jest złość lub rozczarowanie. Mając możliwość wyrażenia 

swoich uczuć i pomocy w zaakceptowaniu sytuacji, rodzice z większym prawdopodobieństwem 

podejmą aktywną, odpowiedzialną rolę w takiej sytuacji. Czasami potrzebna jest interwencja, aby 

ułatwić głębokie zrozumienie sytuacji i móc udzielić wsparcia córce (czasami także synowi, który 

jest ojcem). Niektóre dziewczyny mówią, że pomoc udzielana z zewnątrz pomaga rodzicom  

w „otwarciu dla niej serca”. Interwencje zewnętrzne mogą również ułatwić dialog między 

dziewczyną a ojcem jej dziecka (który często jest również bardzo młodą osobą). Ciąża często 

zmusza ich do ponownego przeanalizowania swojego związku, głębi swoich uczuć. (Loke, Lam, 

2014). 

 

Ważne pytania, które należy zadać mamie 

 Jakie mam nadzieje i plany na przyszłość i jak mogą wpłynąć na nie aborcja, adopcja lub 

rodzicielstwo? 

 Jakie 2 lub 3 rzeczy mają dla mnie obecnie największe znaczenie w moim życiu i jak moja 

decyzja może na nie wpłynąć? 

 Co mam nadzieję osiągnąć w ciągu najbliższych 5–10 lat i jak moja decyzja może na to 

wpłynąć? 

 Jak bym się czuła, gdy: zostanę rodzicem, będę starała się oddać dziecko do adopcji lub 

usunę ciążę? 

 Jak zareagowałyby najbliższe mi osoby, jeśli: zostanę rodzicem, będę starała się oddać 

dziecko do adopcji lub usunę ciążę? 

 

Różne decyzje 

Osobiste wartości i postawy ciężarnej nastolatki są kluczowe dla podjęcia decyzji. Decyzja wiąże 

się również z rozwiązaniami prawnymi i socjalnymi w różnych krajach (więcej o sytuacji prawnej 

w krajach partnerskich poruszone są podręczniku odrębnie). Różne regulacje prawne, które dotyczą 
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władzy rodzicielskiej, procedur adopcyjnych i pieczy zastępczej oraz aborcji, wpływają na decyzję, 

która może zostać podjęta. 

 

Rodzicielstwo 

Nastolatki, które chcą zostać rodzicami i mają wystarczające wsparcie, prawdopodobnie tak 

wybiorą. Na decyzję o rodzicielstwie wpływa również negatywna opinia o aborcji czy adopcji.  

Ci, którzy uważają, że adopcja może skutkować poważnymi problemami psychologicznymi, często 

odmawiają oddania dziecka do adopcji. Niektórzy uważają, że zatrzymanie dziecka oznacza 

wzięcie odpowiedzialności za swój błąd. Młodzież ceniąca „rodzinę” ma mniej praktycznych obaw 

dotyczących kosztów i trudności związanych z rodzicielstwem (Loke, Lam, 2014). 

 

Decyzja o zostaniu rodzicem dotyczy opieki nad matką i jej ciążą, a następnie matką i dzieckiem. 

Często duży nacisk kładzie się na właściwą opiekę zdrowotną w czasie ciąży, ale jest to czas 

różnych trudności i zmian. To bardzo wzruszający czas nie tylko dla przyszłej matki, ale także dla 

bliskich jej osób. Pojawia się wiele pytań i obaw. Ważne jest, aby zapewnić jej rzetelne informacje  

i stabilne wsparcie. Nastolatka często spotyka się z negatywnymi opiniami i szorstkim 

traktowaniem, które nie biorą pod uwagę jej sposobu życia i opinii, także po urodzeniu dziecka. 

Dobre planowanie, rzetelne informacje, odpowiednie wsparcie materialne, edukacyjne, 

emocjonalne i relacyjne są kluczowe dla dobrego samopoczucia matki i jej dziecka i pozwalają 

dziewczynce stać się „matką, która jest wystarczająco dobra”. 

 

Adopcja 

Adopcja to wybór dla matki, która nie decyduje się na samodzielne wychowywanie dziecka,  

ale decyduje się na poród. Jest to sposób na to aby dziecko zyskało innych rodziców, którzy 

wychowają je jak swoje dziecko. Kiedy proces adopcyjny jest zakończony, rodzice biologiczni  

nie opiekują się dzieckiem, nie mają do niego żadnych praw ani nie ponoszą za nie 

odpowiedzialności. Jest to formalny proces organizowany przez agencje adopcyjne, władze i sądy. 

Jest organizowany w momencie narodzin dziecka. Jest to więc proces społeczny, emocjonalny  

i prawny, w którym dzieci, które nie będą wychowywane przez swoich biologicznych rodziców, 

stają się pełnoprawnymi i stałymi członkami innej rodziny w świetle prawa. Decyzja o adopcji 

dziecka wymaga wiedzy. Podstawową wiedzę na ten temat powinien mieć: 

 ginekolog, 

 lekarze rodzinni w przychodni, 

 pracownicy socjalni, 

 pracownicy agencji adopcyjnych, którzy często udzielają porad dotyczących adopcji, 

przekazując szczegółowe informacje na temat adopcji i omawiając wszystkie opcje. 

 

Aborcja 

Aborcja ma miejsce wtedy, gdy ciąża kończona tak, aby nie skutkowała narodzinami dziecka. 

Czasami nazywa się to „przerwaniem ciąży”. Różne kraje europejskie mają różne regulacje prawne 

dotyczące aborcji. Nawet jeśli są legalne, decyzje dotyczące aborcji często budzą emocje także  

u profesjonalistów. Należy pamiętać, że decyzja w tej kwestii nie należy do osoby pomagającej. 
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Podsumowując, pragniemy jedynie dodać, że bycie mamą może okazać się być jednym  

z najpiękniejszych doświadczeń w życiu, z jego plusami i minusami, ale jeśli naprawdę rozumiemy  

znaczenie ciąży, bez względu na to czy jesteśmy nastolatką lub dojrzałą kobietą, może się nam to 

udać. Żadna mama nie jest idealna, przede wszystkim nastolatka, ale może nauczyć się być dobrą 

matką i być dobrym przykładem dla swoich dzieci. 

Przykład Hiszpanii 

Przykładem profesjonalnych ośrodków, które wspierają w podejmowaniu trudnych decyzji, może 

być kilka organizacji hiszpańskich. W przypadku Fundacji Red Madre istnieje sekcja na jej stronie 

internetowej, która szczegółowo wyjaśnia możliwe opcje, które istnieją. Są to (wszystko,  

co wyjaśniono poniżej, pochodzi z Internetu): 

Czego potrzebujesz? 

Chcemy wesprzeć Cię w skomplikowanej sytuacji nieprzewidzianej ciąży i zaoferujemy Ci nasze 

zasoby i informacje na temat wszystkiego, czego potrzebujesz. Zajrzyj, a jeśli chcesz dowiedzieć się 

więcej, skontaktuj się z nami lub udaj się do jednego z naszych ośrodków. 

Jestem w ciąży, co mam robić? 

Zaszłaś w ciążę i możesz mieć wątpliwości, co robić. Tutaj odpowiadamy na kilka pytań 

dotyczących ciąży i macierzyństwa. 

Myślisz o aborcji? 

Jeśli myślisz o aborcji, tutaj znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań 

dotyczących aborcji. 

Pomoc dla matek 

Możemy poinformować Cię o dostępnej w Hiszpanii pomocy publicznej i prywatnej w zakresie 

macierzyństwa. Ponadto masz do dyspozycji wszystkich wolontariuszy Fundacji REDMADRE oraz 

wszystkie stowarzyszenia REDMADRE i stowarzyszone podmioty, które działają na terenie całej 

Hiszpanii na rzecz kobiet w ciąży i matek pozbawionych środków do życia. 

Moja dziewczyna jest w ciąży 

Jeśli nie planowałeś ciąży swojej partnerki, wsparcie i informacje specyficzne dla Ciebie znajdziesz 

w Fundacji REDMADRE. 

Pomimo trudnych decyzji te fundacje w Hiszpanii stworzyły kilka środków, które pomagają 

matkom w obliczu macierzyństwa, edukacji i innowacji, aby wiedziały, jak generować zasoby w 

swoim domu. Wśród niektórych są: 
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 “E+E+100: “Empleo + Emprendimiento +100% de éxito” (E + E + 100: “Zatrudnienie + 

Przedsiębiorczość + 100% sukces”) (Fundación Madrina)
2
 

Jest to projekt poświęcony poprawie szans na zatrudnienie, dostępności i trwałości zatrudnienia i / 

lub samozatrudnienia samotnych matek lub kobiet należących do rodzin dysfunkcyjnych za pomocą 

środków technologicznych, które zachęcają do optymalizacji innowacyjnych szkoleń na odległość 

pod kątem zatrudnienia, a także tworzenia przestrzeni spotkań między pracodawcami a matkami. 

 Dwa miesiące szkolenia; 

 Prezentacje liderów firm; 

 Dla matek z dziećmi w wieku od zera do trzech lat. 

 

 Program MADRE (Fundación Madrina) 

To towarzyszenie i pomoc kobiecie będącej głową rodziny, opiekującej się małoletnimi dziećmi w 

wieku do 18 miesięcy, w trudnej sytuacji socjalnej, będącej ofiarą przemocy, wykorzystywania lub 

wykluczenia społeczno-zawodowego
3
. 

Istnieją trzy projekty: 

o “Proyecto Carla” 

1. Profilaktyka i wytyczne dla kobiet w ciąży 

2. Call Center czynne 24 godziny na dobę 

3. Wsparcie psychospołeczne, medyczne i prawne 

4. Mediacja rodzinna 

 

o “Proyecto Lucía” 

1. Recepcja 

2. Piętra powitalne dla kobiet w ciąży 

3. Miejsca zakwaterowania dla osób objętych reintegracją zawodową 

4. Domy chrzestnej matki, domy chrzestnej babci i dziadka 

5. Żłobki 

6. Prowadzone przez matki chrzestne i wolontariuszy 

 

o  “Proyecto Sandra” 

1. Szkolenie i zatrudnienie 

2. Wytyczne dotyczące pracy 

3. Reintegracja zawodowa 

 

 

                                                           
2
 https://madrina.org/proyectos/  

3
 https://madrina.org/proyectos/  

https://madrina.org/proyectos/
https://madrina.org/proyectos/
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5. Potrzeby i mocne strony młodych matek 
 

Nastoletnie dziewczęta, które zachodzą w ciążę i rodzą dzieci borykają się z licznymi trudnościami 

związanymi zarówno z funkcjonowaniem w grupie społecznej jak i indywidualnymi 

ograniczeniami. Zdarza się, że macierzyństwo wyzwala w nich potencjał i zasoby, które zaskakują 

nie tylko młode mamy, ale i osoby z ich otoczenia. Dlaczego jednak w pewnych przypadkach  

te zmiany są negatywne, powodują destrukcję samych matek i są wyrokiem dla ich dzieci? A jak to 

się dzieje, że macierzyństwo wyzwala ogromną siłę, radość i wolę przetrwania? W przypadku tej 

grupy wytłumaczenie tego zjawiska jedynie czynnikami hormonalnymi wydaje się 

niewystarczające. Należy wziąć pod uwagę specyficzną sytuację psychologiczną dziewcząt, które 

same nie uporały się jeszcze z kryzysami rozwojowymi typowymi dla ich wieku, dotyczącymi - 

powołując się na Erica Ericsona (2004) - określenia własnej tożsamości. Dziewczęta te 

prawdopodobnie nie mają prawidłowo zaspokojonych potrzeb psychologicznych, a ich wczesne 

macierzyństwo może być wynikiem nieadekwatnej próby poradzenia sobie z tym deficytem.  

Ponadto nieletnie macierzyństwo jest obarczone pewnym stygmatem społecznym. 

 

Nastoletnia matka zwykle jest negatywnie postrzegana przez otoczenie. Pojawiają się oceny 

dotyczące jej niewłaściwego prowadzenia się, przykre epitety, zdarza się, że jest narażona  

na wykluczenie i odrzucenie zarówno przez rówieśników jak i dorosłych.  

 

Negatywny odbiór podkreślały uczestniczki przeprowadzonych w ramach projektu wywiadów 

fokusowych: 

 

Ja to od razu, jak się okazało, że jestem w ciąży usłyszałam, że po mnie nic innego się nie 

spodziewali. I jeszcze takie pytanie, czy chociaż wiem kto jest ojcem.  

Miałam silne poczucie bycia gorszą. Często spotkałam się z takimi komentarzami, że jestem jakąś 

patologią, bo nastolatka co ma dziecko, to pewnie ćpa i się puszcza.  

Krzywe spojrzenia, kąśliwe uwagi, a czasem również wykluczenie z określonych działań – 

powodują, że matka-nastolatka czuje się gorszą, niezasługującą na uwagę czy szacunek. 

Dodatkowe trudności odnosić się będą do cech indywidualnych związanych na przykład  

z niedojrzałością czy chęcią pozostania nastolatką i podejmowania aktywności typowych  

dla rówieśników. Będą także związane z osobowością, cechami charakteru, momentem, w którym 

dziewczyna zaszła w ciążę (np. starsza nastolatka, bardziej zaawansowany proces edukacji, 

posiadanie kwalifikacji zawodowych itp.).  

Nie bez znaczenia będzie również relacja w jakiej pozostaje dziewczyna z ojcem dziecka – czy jest 

to ciąża, która pojawiła się z przypadkowym partnerem, czy jednak jest ona wynikiem dłuższej, 

bliższej relacji, czy partner jest pełnoletni, z jakiego pochodzi środowiska, jakie ma zasoby itp.   

Myśląc o nastoletnich matkach zwykle koncentrujemy się na barierach i komplikacjach 

wynikających z faktu, że tak wcześnie (nawet – za wcześnie) zaszły w ciążę.  



 
 
 

37 
 

Tymczasem w pracy z tymi dziewczętami należałoby zwrócić uwagę przede wszystkim na ich 

potencjały. Określenie potencjałów, wydobycie z każdej z nich cech pozytywnych i możliwości, 

pozwoli na wspieranie ich w macierzyństwie wykorzystujące ich mocne strony.  

Określając potencjał dziewcząt powinniśmy zwrócić uwagę na dwa elementy:  

 potencjał nastolatek jako grupy (Z. Bokszański, 2008);  

 indywidualne cechy każdej młodej mamy.  

Nastoletnie mamy – jako grupę – łączy oczywiście, poza byciem rodzicem, młody wiek, który daje 

praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie własnego rozwoju, osiągania wyznaczonych 

celów edukacyjnych i zawodowych. Nawet jeśli na danym etapie pojawia się bariera związana  

z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem, można potraktować ją jako przejściową. 

Dziecko, kiedy odpowiednio dorośnie, będzie mogło zostać skierowane do żłobka czy przedszkola, 

a młoda mama (ciągle młoda!) będzie mogła kontynuować naukę i podejmować pracę zawodową. 

Czy należy dążyć do zwiększania tej tożsamości grupowej młodych mam? Jakie są zagrożenia,  

a jakie szanse daje podkreślanie tej grupowej przynależności? Z pewnością wymiana doświadczeń, 

wzmacnianie przekonania, dzięki doświadczeniom „tym co się udało” , że wczesne macierzyństwo 

nie jest przekleństwem, daje siłę do przezwyciężania lęku, obaw i łagodzenia frustracji u tych 

młodych dziewcząt, które spostrzegają swoje położenie życiowe po zajściu w ciążę jako tragiczne. 

Jednak może zdarzyć się i tak, że młode matki będą się nawzajem utwierdzać w przekonaniu,  

że sytuacja, w której znalazły się jest dla nich opresyjna, będą wzajemnie wzmagać wrogie 

nastawienie wobec dzieci, które w ich mniemaniu odebrały im beztroski czas młodości.. 

Spostrzeganie dzieci jako przeszkody w realizacji własnych celów przez grupę młodych mam jest  

o tyle niebezpieczne, że jak wiadomo grupa obniża krytycyzm i wzmacnia skłonność do skrajnych, 

nieodpowiedzialnych zachowań. Z naszych doświadczeń wynika, że pozytywna grupa, w której 

mogą znaleźć się młode mamy działa na zasadzie katalizatora pożądanych reakcji. A podejmowanie 

konstruktywnych zachowań przez jedną matkę np. kontynuowanie nauki, usamodzielnienie się, 

współpraca z organizacjami pomocowymi, mobilizuje inne młode kobiety. Również obniżenie lęku 

przez specjalistów pracujących z młodymi kobietami, wzbudzanie przekonania, że macierzyństwo 

nie jest tylko instynktem, ale przede wszystkim umiejętnością, którą można się nauczyć to korzyść 

z oddziaływania grupy na młode mamy. Nastoletnie mamy korzystające ze wsparcia „Fundacji po 

Drugie” nawzajem modelują swoje zachowania, wspierają, a czasem nawet rywalizują w jak 

najlepszym sprawowaniu opieki nad swoimi pociechami. Są pełne entuzjazmu i zaczynają 

spostrzegać macierzyństwo jako szansę, a nie zagrożenie dla realizacji swoich życiowych planów. 

Młode dziewczęta z reguły cieszą się także dobrym zdrowiem. Nawet jeśli miały już kontakt  

z substancjami psychoaktywnymi czy podejmowały inne ryzykowane zachowania zwykle nie miało 

to jeszcze znaczącego wpływu na ich kondycję zdrowotną. Mają też podobne potrzeby psychiczne, 

a poziom zaspokojenia tych potrzeb wpływa na sposób (konstruktywny bądź destruktywny) 

radzenia sobie z aktualnymi problemami. Są wreszcie w podobnym okresie rozwojowym i stają 

wobec zbliżonych – pod względem treści i natężenia – wyzwań, a także przezwyciężają podobne, 

typowe dla nastolatek konflikty rozwojowe. Jednak zanim rozpatrzymy  

te podobieństwa nastoletnich matek warto zdać sobie sprawę z istnienia tzw. „błędu tendencji 

centralnej”, kiedy to wszystkie osoby należące do jednej grupy, w tym przypadku do grupy 
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młodocianych matek, traktujemy jednakowo. A przecież te młode kobiety mają właściwe tylko 

własne, indywidualne cechy osobowości i różnią się – powołując się chociażby na model „Wielkiej 

Piątki” Paula Costy i Roberta McCrae (1992), – poziomem ekstrawersji, neurotyczności, 

otwartością na nowe doświadczenia, ugodowością czy sumiennością. Z kolei te cechy w zderzeniu 

z osobistym doświadczeniem, wpływami środowiska każdej z tych dziewcząt i jej aktywnością 

własną dają ogromny wachlarz zachowań, sposobów reagowania na zaistniałą w ich życiu sytuację. 

Koniecznie należy pamiętać stosując różne oddziaływania resocjalizacyjne i wychowawcze wobec 

tej grupy, że są one w wieku, kiedy kształtują się jeszcze trwałe cechy osobowości. I, że szczególnie 

te cechy, które nie mają dużego komponentu biologicznego, tak jak w przypadku  

np. neurotyczności dają się jeszcze rozwijać i kształtować. Młoda matka może być więc z dnia  

na dzień coraz bardziej sumienna w wypełnianiu rodzicielskich obowiązków. Macierzyństwo jest 

też okazją do pracy nad własną inteligencją emocjonalną (D. Goleman,2016), wpływa na poziom 

samoświadomości, motywacji i empatii. Szczególnie podwyższanie samoświadomości młodych 

kobiet poprzez rozmowy z nimi, zachęcanie do autorefleksji daje tym młodym dziewczynom 

narzędzie do zmiany siebie. Posiadanie dziecka jest radością samą w sobie, ale też to wspaniała 

okazja, którą dostrzegają młode kobiety jeśli trafią na odpowiedzialnych dorosłych do rozwoju 

siebie. 

Wchodzenie w rolę rodzica, odpowiedzialność za drugą, kruchą istotę ma znaczący wpływ  

na nastoletnią dziewczynę i przyczynia się do zmiany postawy i zachowań. Jak wynika  

z doświadczeń Fundacji po DRUGIE, która na co dzień pracuje z dziewczętami przejawiającymi 

cechy demoralizacji, wiele z nich rodząc dziecko „zrywa” z dotychczasowym trybem życia  

i zaczyna wchodzić w nową rolę – bardziej odpowiedzialną i dorosłą. Dodatkowo warto podkreślić, 

że nastoletnie matki w przyszłości są bardziej elastyczne niż inne kobiety niemające tego 

doświadczenia. Łatwiej wpisują się w nowe role, odważniej podejmują wyzwania. Tak jakby 

wczesne macierzyństwo nauczyło je odwagi, odporności i większej wiary w siebie i umiejętności 

szukania w sobie oparcia. 

W pracy z nastolatką, która zaszła w ciążę i urodziła dziecko dobrze jest podkreślać i pokazywać 

możliwości związane z wczesnym rodzicielstwem. Wzmacniając ją w ten sposób we właściwym 

wypełnianiu tej roli. Dojrzewanie do macierzyństwa jest pewnym procesem, w który młode 

dziewczęta będą wchodzić w swoim tempie. Warto jest zwrócić zatem uwagę na to jakie 

oczekiwania i wyzwania przed nimi stawiamy, czy w danym momencie nie przekraczają one ich 

możliwości.  

Gotowość do podjęcia roli matki w dużym stopniu zależy od stopnia rozwoju własnych stanów 

„ego” młodocianych matek. Analiza Transakcyjna – teoria Erica Berna (2007) wyjaśnia 

powstawanie, a potem manifestację trzech stanów „ego” tj. Dziecka, Dorosłego i Rodzica w życiu 

każdego człowieka. 

Zachęcanie młodych dziewcząt, które zostały matkami do zrozumienie mechanizmów własnej 

psychiki może być skuteczne i atrakcyjne właśnie poprzez odwołanie się do założeń Analizy 

Transakcyjnej. Dobrze, aby miały one świadomość, że w każdym z nas jest trochę z dziecka, 

rodzica i dopiero potem osoby dorosłej. Będąc matkami nie muszą rezygnować z żadnego z tych 

stanów, a jedynie odpowiednio, do wymagań sytuacji je uaktywniać. 
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Można przypomnieć tym dziewczętom, że również one jako noworodki, tuż po przyjściu na świat – 

płakały, uspakajały się przytulone przez matkę, błogo spały kiedy miały sucho i były nakarmione. 

Ich życiem rządziły emocje. To właśnie wtedy kształtował się w nich, obecny potem przez całe 

życie stan psychiczny zwany „Dzieckiem”.  To „Dziecko” jest zawsze w nich obecne, kiedy emocje 

biorą górę, kiedy się na kogoś złoszczą, obrażają, albo właśnie jak dzieci dokazują i śmieją się. Inni 

mogą je wówczas nawet pouczać mówiąc: „przestań! Nie zachowuj się jak dziecko”.  

To dobrze, że czasami potrafią się tak zachowywać. Trudno przecież pójść na zabawę sylwestrową  

i siedzieć z poważną miną jak na egzaminie!  Niedobrze jednak, gdy w innych sytuacjach 

zachowują się jak „Dziecko” szczególnie wtedy, kiedy nie jest czas na zabawę, a na rozsądne 

działanie. Warto zachęcać te młode kobiety do refleksji, czy w ich zachowaniu nie przeważa ten 

właśnie stan. Konieczne jest też wskazywanie, że macierzyństwo nie odbiera im ich własnego, 

wewnętrznego „Dziecka”. Przeciwnie daje wiele nowych okazji aby je w pełni manifestować. 

Wychowywanie dziecka to przecież uczestniczenie, inicjowanie zabaw z nim, to nieustanny powód 

do figlowania, śmiania się i prezentowania radości życia. 

 

Drugim stanem psychicznym, który też bardzo wcześnie kształtuje się w psychice dziewcząt jest 

stan „Rodzica”. Obcując z własnymi rodzicami, dziadkami i innymi ważnymi w ich wychowaniu 

ludźmi uczą się, jak należy się zachowywać, co wolno, a czego nie, przyswajają sobie różne normy 

i zwyczaje. Również ten ich psychiczny „Rodzic” towarzyszy im przez całe życie i odzywa się  

w sytuacjach, kiedy mają coś ocenić, wychowywać własne dzieci, nakazywać i zakazywać. Dzięki 

tej wewnętrznej dyspozycji „Rodzica” potrafią również opiekować się innymi, współczuć im  

i przejawiać skłonność do empatii. Stan „Rodzica” powstaje, podobnie jak stan „Dziecka” niemalże 

automatycznie, na zasadzie wdrukowania wzorców. Wiele osób, w tym z pewnością niektóre  

z młodych matek zostało w dzieciństwie pozbawionych tego wzorca opieki i norm. 

 

Trzecim  stanem, o którym rozmawiamy z  podopiecznymi naszej Fundacji  jest „Dorosły”. Młode 

matki mają szansę wykształcić w sobie tę postawę jeżeli uczą się nowych rzeczy, same 

doświadczają i wyciągają wnioski, kiedy potrafią opanować emocje i po zastanowieniu się znaleźć 

rozwiązanie danego problemu.  Dobrze, aby jako już dorosłe kobiety miały dostęp do tych 

wszystkich stanów psychicznych: Dziecka, Rodzica i Dorosłego.  Nie ma nic złego w tym jeśli 

potrafią bawić się beztrosko, czasami płaczą, czy czują się bezradne, ważne aby były opiekuńczymi 

i wymagającymi wobec własnych dzieci „Rodzicami” i odpowiedzialnymi ”Dorosłymi”.   Zależy 

nam aby młode matki zrozumiały , że w ich codziennym życiu opłaca się prezentować dorosłą 

postawę. Okazuje się, że młode matki, podobnie jak inne osoby chętnie przyswajają tę terminologię 

i wykorzystują ją do opisu własnych odczuć i postaw. Z łatwością też wyobrażają sobie interakcje 

między własnymi stanami psychicznymi, a stanami „ego” osób  

z którymi się spotykają: ojcami ich dzieci, własnymi rodzicami, pracownikami socjalnymi, 

kuratorami, itp. Identyfikują się też z opisami komplementarnej i niekomplementarnej wymiany 

zdań, potrafią zauważyć i rozszyfrować opisywane przez Berna gry międzyludzkie.  Młoda matka 

jest z pewnością bardzo często uwikłana w grę pod nazwą „dlaczego ty nie – tak, ale…” , w której 

to obecni są liczni doradcy, tak naprawdę nieprzekonani o sile własnych argumentów i bezradna 

młoda kobieta, nieświadomie podejmująca tę grę. Zazwyczaj wychodzi z niej pokonana  

i przekonana o beznadziei własnego położenia.  
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Niestety i w prostszych, nieobarczonych gierkami relacjach młoda kobieta- matka jest traktowana 

jak „Dziecko”, któremu należy stale pomagać, wyręczać, nakazywać, kontrolować, oceniać  

i krytykować. Nietrudno zauważyć, że z pozycji „Dziecka” młoda kobieta nie ma szans  

na prezentowanie postawy „Dorosłego”. Niestety polski system pomocy oparty jest na tej 

niekomplementarności pomocy młodej kobiecie przez różnego rodzaju asystentów, pracowników 

socjalnych, kuratorów, doradców itp. zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej.  „Fundacja 

po Drugie” stara się wprowadzać inne standardy komunikowania się z tymi kobietami, tak aby 

miały przestrzeń do rozwoju własnego „Dorosłego” i „Rodzica”.  

 

Wróćmy jednak do tego, że każda z młodych matek jest niepowtarzalną jednostką. 

 

Należy zwrócić uwagę na różne indywidualne cechy młodej mamy, które stanowią jej mocne 

strony. Będą to zaradność, dobra organizacja czasu, opiekuńczość, wrażliwość, komunikatywność  

i wiele innych.  

Osoby udzielające wsparcia powinny potrafić wynajdywać te cechy i w oparciu o nie budować plan 

działania z podopieczną. 

O potrzebach nastoletnich matek rozmawialiśmy w ramach zorganizowanych w projekcie grup 

fokusowych. W tym zakresie dziewczęta zwróciły uwagę na następujące obszary: 

 niedostateczny system wsparcia dla tych matek, które nie mogą liczyć na pomoc ze strony 

osób bliskich, 

 Brak podmiotowego podejścia do dziewcząt, które jako nastolatki zostają matkami, 

 Ograniczenia związane z pełnieniem władzy rodzicielskiej. 

 

Powyższe deficyty potrzeb wynikają z pewnych niedomogów systemowych i można je zniwelować 

wprowadzając zmiany prawne, organizacyjne, społeczne itp. O wiele trudniejsze  

do przezwyciężenia są luki w zaspokojeniu podstawowych potrzeb psychologicznych, które według 

Jeffreya Younga (2013) przedstawiają się następująco: 

 Potrzeba bezpieczeństwa, 

 Potrzeba autonomii i niezależnego funkcjonowania, 

 Potrzeba kontaktu z innymi, 

 Potrzeba poczucia własnej wartości, 

 Potrzeba auto ekspresji, 

 Potrzeba rozsądnych ograniczeń. 

 

Ważną rozwojowo potrzebą młodych matek, tak jak dla innych osób w ich wielu jest potrzeba 

spójności, czyli koherencja. Wczesne macierzyństwo jest szansą na podwyższenie trzech 

komponentów tej potrzeby, a więc zrozumiałości, zaradności i sensowności.  Zrozumiałość młode 

osoby uzyskują poprzez doświadczanie przewidywalności świata i zdarzeń w nim zachodzących, 

jako znanych, mających zrozumiałą, wytłumaczalną strukturę, a kolejne zdarzenia w ich życiu 
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dadzą się przewidzieć. Emocjonalne zawirowania tego trudnego dla dziewcząt okresu ciąży, porodu 

związane są nie tylko z pojawieniem się dziecka, ale też np. ze zmianą relacji z rodziną czy ojcem 

dziecka. Niestety często młodociany ojciec wycofuje się, zostawia kobietę samą. To trudne 

doświadczenie porzucenia, odwrócenia wektora wzajemnych uczuć może spowodować,  

że dotychczasowa zrozumiałość świata legła w gruzach. Oto rodzi się nowy człowiek, którego 

potrzeb młoda matka może kompletnie nie rozumieć, nie umieć czytać. Ponadto zrozumiały, 

oczywisty układ między nią a partnerem też przyjmuje inny wymiar, rodzina pochodzenia często 

odwraca się od niej, zmieniają się relacje z dotychczasową grupą przyjaciół, relacje szkolne czy 

pracowe. Często też pozorna zrozumiałość jest zafałszowana różnymi zniekształceniami 

poznawczymi, pułapkami psychologicznymi, i z takim powiedzmy filtrem poznawczym 

rzeczywistość jest dla nich tylko częściowo dostępna. Kolejny składnik koherencji - zaradność też 

może być w okresie przedwczesnego macierzyństwa dosyć niski. Rzeczywistość stawia młodym 

mamom nowe wymagania, a one nie zawsze mają zasoby, których uruchomienie pozwoliłoby 

sprostać tym wymaganiom. Wstawanie do dziecka w nocy, reagowanie na jego potrzeby, chorobę, 

poradzenie sobie z finansami, wreszcie zaspokajanie własnych potrzeb – niedomogi matek na tych 

polach może powodować frustrację i poczucie nieradzenia sobie.  Jeżeli jednak te nowe wymagania 

są dla dziewcząt wyzwaniami wartymi zaangażowania wówczas uzyskują one poczucie 

sensowności swojego życia, zdarza się, że doświadczają tego po raz pierwszy.  Kluczowe znaczenie 

dla poczucia koherencji ma sensowność. Jeśli młode matki będą odczuwały sensowność tej nowej 

sytuacji to będą starały się też zwiększyć jej zrozumiałość i podwyższyć własną zaradność. Deficyt 

sensowności obniży jednak wartość dwóch pozostałych czynników. Niezwykle ważna jest, więc 

pomoc odpowiedzialnych dorosłych, aby pomóc młodym matkom zaspokajać potrzebę spójności. 

 

Wracając do zaspokojenia kluczowych potrzeb psychologicznych takich jak np. potrzeba 

bezpieczeństwa czy bliskości. Przedwczesne rozpoczynanie aktywności seksualnej, a w efekcie 

tego zwykle nieplanowane macierzyństwo może wynikać z kompensacyjnego sposobu poradzenia 

sobie z brakiem zaspokojenia tych potrzeb. Młoda kobieta może być uwikłana w liczne schematy 

tzw. pułapki psychologiczne (J. Joung. J. Klosko, 2013), które uniemożliwiają jej realizację 

potencjału rozwojowego i prowadzenie satysfakcjonującego życia. Nie przesądzając, że w takim 

stanie poczęte dziecko nie może dać matce szczęścia należy jednak zakładać, że nie zmniejszy 

cierpienia wynikającego z odczuwania psychologicznych ograniczeń. Tymi pułapkami jest schemat: 

odrzucenia i braku stabilności więzi, podejrzewania nadużycia i skrzywdzenia, podatność  

na zagrożenie i zranienie, zależności i niekompetencji, deprywacji emocjonalnej, izolacji 

społecznej, niepełnowartościowości i wstydu, skazania na niepowodzenie, podporządkowania, 

bezwzględnych standardów i hiperkrytycyzmu, roszczeniowości i przekonania o szczególnych 

uprawnieniach.  

 

Młoda kobieta może starać się przezwyciężać te pułapki na trzy sposoby: ulegając schematowi, 

unikając go i kompensując. Decyzja o urodzeniu dziecka może być wyrazem każdego z tych 

sposobów radzenia sobie prawie z każdą pułapką. Uleganie, poddawanie się np. schematowi braku 

stabilności więzi może być np. oddanie noworodka do adopcji tuż po urodzeniu. W ten sposób 

kobieta potwierdza, że nie ma oparcia w nikim bliskim. Decyzja o aborcji może być przejawem 

unikania, a urodzenie i decyzja o wychowaniu kompensacji schematu odrzucenia. Kompensacja, 
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byleby nie była nadmierna, jest zawsze najbardziej zdrowym, adaptacyjnym sposobem radzenia 

sobie z ograniczeniami. Nadmierna kompensacja w przypadku młodych matek zwykle dotyczy 

zafiksowania na roli matki, z odrzuceniem lub zaniedbywaniem innych życiowych ról  

np. uczennicy, studentki, partnerki, pracownicy itp. 

Nie znaczy to, że każda młoda kobieta, która staje się matką tkwi w psychologicznych pułapkach  

i ma niezaspokojone psychologiczne potrzeby. Rozwój młodych kobiet przed zajściem w ciążę 

mógł przebiegać prawidłowo. Odnosząc się do prawidłowego rozwoju warto sięgnąć do teorii 

rozwoju psychospołecznego Erica Ericsona (2000). W myśl tej teorii człowiek w różnych okresach 

swojego życia pokonuje pewne życiowe kryzysy, staje wobec życiowych wyzwań, których 

pokonanie stwarza optymalne warunki do dalszego rozwoju. Osiem stadium rozwojowych 

następuje po sobie chronologiczne, możliwe jest wydłużanie pewnych faz, ale nie można ich 

przeskakiwać.  Człowiek przeżywa osiem konfliktów rozwojowych specyficznych dla danej fazy.  

I tak: 

- W pierwszej fazie przepracowuje konflikt między podstawową ufnością a podstawową 

nieufnością ( 0 -1 rok), 

- W drugiej pomiędzy autonomia a wstydem i zwątpieniem ( 2- 3 lata), 

- W trzeciej między inicjatywą a poczuciem winy ( 3 -5), 

- W czwartej między pracowitością a poczuciem niższości (6-12), 

- W piątej między tożsamością a rozproszeniem tożsamości (12 -18),  

- W szóstej między intymnością a izolacją (18- 25),  

- W siódmej między generatywnością a stagnacją (26- 55), 

- W ósmej między integralnością a rozpaczą (55-) 

 

Według eriksonowskiego scenariusza człowiek na etapie kształtowania swojej tożsamości, scala 

informacje o sobie, umacnia wyobrażenie o tym, kim jest, jako osoba, oraz czy przynależy do grup 

społecznych i do społeczeństwa. Ważna jest na tym etapie tożsamości siebie, jako odrębnej osoby  

i tożsamość grupowa, przynależności do grupy. Jeśli młoda matka boryka się z aktualnymi 

problemami rozwojowymi, co na tym etapie jej życia jest naturalne, a ma nierozwiązane konflikty 

wcześniejszych etapów, to z dużą dozą prawdopodobieństwa spowoduje nasilenie tych poprzednich 

i doprowadzić może to poważnego kryzysu psychicznego. Bez wątpienia dojdzie też  

do zaniedbywania potrzeb rozwojowych narodzonego dziecka, którego niezbywalnym prawem jest 

prawo do bezpieczeństwa i miłości. Deprywacja tej potrzeby w tak wczesnym etapie rozwojowym 

wpłynie na całokształt rozwoju jego osobowości. Brak możliwości nawiązywania przez matkę 

bezpiecznej więzi przywiązania (C. Taylor, 2016) zawsze kończy się klęską zarówno dla matki jak  

i dziecka. Można powiedzieć, że pojawiają się już dwie ofiary wczesnego macierzyństwa: matka  

i dziecko. Nierzadko ofiarą jest też, zazwyczaj również nieletni ojciec dziecka. On też, podobnie  

do swojej partnerki przeżywa zamęt tożsamościowy i raczej nie jest gotowy do pełnienia roli ojca. 

Skąd, więc może przyjść wybawienie z tej patowej sytuacji? Tylko wspierający, dojrzały dorosły  

np. rodzic młodej matki, czy w przypadku wychowanków domów dziecka i placówek 

wychowawczych opiekun, wychowawca jest w stanie zapewnić wsparcie dla wszystkich 

„bohaterów” zdarzenia, a poprzez modelowanie zachowań wpłynąć na młodych rodziców. 

Nieustanną praktyką stosowaną przez „Fundację po Drugie” jest zachęcanie młode matki  
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do podejmowania terapii psychologicznej, a nierzadko terapii uzależnień.  Uzależnienia to kolejny 

problem, z jakim często mierzą się nastoletnie matki. Niestety, z naszych doświadczeń wynika,  

że znakomita ich większość przed zajściem w ciążę miała już kontakty z alkoholem i narkotykami, 

cześć z nich można uznać za uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Niektóre, nawet, jeśli 

myślą o zrzeczeniu się praw wobec dziecka czy oddaniu go do adopcji zaprzestają na czas ciąży 

używania substancji psychoaktywnych. Zdarza się, że jednak nie zachowują abstynencji i wówczas 

przyjście na świat dziecka z Alkoholowym Zespołem Płodowym dodatkowo utrudnia odnalezienie 

się w roli matki gdyż dziecko ma specjalne potrzeby wychowawcze. Terapia odwykowa jest więc 

kolejną potrzebą wielu młodych matek. Często problem z uzależnieniami jest pokoleniowo 

dziedziczony, a niska jego świadomość, wzorce rodzinne utrudniają skuteczne radzenie sobie z nim. 

Dziewczęta, które nie posiadają zasobów w swojej rodzinie pochodzenia, które nie mogą liczyć  

na ojca dziecka, bądź jego rodzinę, znajdują się w najtrudniejszym położeniu. Zwykle są one 

wychowankami różnego typu placówek, które nie zawsze posiadają warunki niezbędne dla ich 

pobytu razem z dzieckiem. Wszystkie dziewczęta, które brały udział w wywiadach fokusowych  

i przebywały w placówkach doświadczyły lęku o odebranie im dziecka.  

Nie wszystkie systemy wsparcia rodziny przewidują odrębne narzędzia wsparcia dla nastoletnich 

matek – brakuje preferencyjnych warunków przyjmowania dzieci do żłobków, specjalistycznych 

usług asystenckich, czy dostosowanych do sytuacji dziewcząt rozwiązań edukacyjnych 

umożliwiających im kontynuowanie szkoły.  

Nastoletnie matki oczekiwałyby, że będą traktowane w sposób podmiotowy i ich opinia będzie  

za każdym razem brana pod uwagę. Zdecydowana większość młodych mam jest tymczasem 

narażona na oceny ze strony osób starszych i specjalistów, narzuca się im określone zachowania  

w miejsce korygowania ich w sposób sprzyjający zrozumieniu i rozwojowi.  

Problemem jest także brak możliwości posiadania władzy rodzicielskiej nad własnym dzieckiem,  

co w niektórych wyżej wspomnianych przypadkach, może skutkować rozdzieleniem matki  

i dziecka.  

Bardzo ważne jest, by w pracy z młodymi matkami zwrócić uwagę na to, co zgłaszają jako grupa, 

ale jednocześnie ważne jest zwrócenie uwagi na ich indywidualne potrzeby.  

Niektóre będą wymagać wsparcia w codziennych czynnościach, pomocy przy pielęgnacji dziecka, 

czy też pomocy w radzeniu sobie z emocjami. 

Niezwykle ważne jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb i zapewnienie takiej asysty i pomocy, 

która umożliwi młodym dziewczętom właściwe sprawowanie roli rodzica.  Jednocześnie należy 

dołożyć starań, aby młode matki realizowały się też w innych życiowych rolach. Równowaga 

różnorodnych aktywności w życiu nastoletnich matek jest gwarancją nie tylko ich dobrostanu ale 

też dobrostanu ich dzieci. 
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6. Szansa na pracę i karierę 
 

Regulacje prawne 

Od zawsze jednymi z najczęściej dyskutowanych tematów są ciąża i praca, zwłaszcza 

macierzyństwo w młodym wieku. Wiele kobiet ma swoje oczekiwania i obmyśla plany dotyczące: 

porodu, wychowania dziecka i powrotu do pracy. Jednak ze względu na te plany pytania, które się 

pojawiają, mają duże znaczenie, ponieważ należy zastanowić się, jakie będą od teraz ich 

obowiązki? Czy będą mogły zarówno pracować jak i pełnić rolę matki? Jakie są ich prawa 

pracownicze? 

Warto wspomnieć, że prawodawstwo europejskie już od 1957 roku wymaga, aby mężczyźni  

i kobiety otrzymywali równe wynagrodzenie za taką samą pracę. Jednak początkowo okres ciąży  

i połogu, a następnie pierwszy okres życia niemowlęcia, z wielu powodów, z których najważniejsze 

to karmienie piersią, konieczność zapewnienia przeżycia oraz zdrowego rozwoju fizycznego  

i psychicznego nowego człowieka, stanowią dla pracownic hamulec w ich rozwoju zawodowym. 

Z tych powodów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że wszelka 

dyskryminacja kobiety w tym okresie jest bezpośrednią dyskryminacją ze względu na płeć, 

ponieważ w takiej sytuacji może znaleźć się jedynie kobieta. 

Dwie dyrektywy, które zajmują się tymi kwestiami, to dyrektywa 86/613 / EWG w sprawie 

wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet oraz dyrektywa 92/85 / EWG 

w celu zachęcania do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracownic w ciąży oraz 

pracownice, które niedawno rodziły lub karmią piersią (EUR-Lex, 2019). 

W szczególności dyrektywa 86/613 / EWG obejmuje: 

a) osoby prowadzące działalność na własny rachunek, tj. wszystkie osoby wykonujące działalność 

zarobkową na własny rachunek, na warunkach określonych w prawie krajowym, w tym rolników  

i przedstawicieli wolnych zawodów; 

b) ich małżonków, niebędących pracownikami ani wspólnikami, jeżeli zwykle, na warunkach 

określonych w prawie krajowym, uczestniczą w działalności osoby prowadzącej działalność  

na własny rachunek i wykonują te same zadania lub zadania pomocnicze. 

Z drugiej strony dyrektywa 92/85 / EWG ma na celu stworzenie zbioru przepisów, które: 

 uznają kobiety w ciąży i karmiące piersią za grupę szczególnego ryzyka w miejscu pracy; 

 zapewniają satysfakcjonujące warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracownic  

w ciąży oraz pracownice, które niedawno rodziły lub karmią piersią; 

 zapewniają ochronę pracownicom w ciąży i pracownicom, które niedawno rodziły oraz 

pracownic karmiących piersią, która nie może wpływać na równe traktowanie mężczyzn  

i kobiet; 
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 zapewniają, że potrzeba ochrony osób należących do tej kategorii pracowników w żaden 

sposób nie powinna być interpretowana jako wprowadzenie znaku równości między ciążą  

a chorobą. 

 

Możliwości kariery 

Skutki nastoletniej ciąży zależą od konkretnych okoliczności. Wpływ na oczekiwane wyniki  

w nauce i zarobkach jest szczególnie negatywny w przypadku młodych kobiet, których pozostałe 

cechy sprawiały, że rzadziej zachodziły w ciążę. 

Nie wszystkie konsekwencje nastoletniej ciąży są negatywne. Zostanie matką może zmotywować 

niektóre młode kobiety do odniesienia sukcesu, a niektóre młode kobiety uważają posiadanie pracy 

za sukces sam w sobie. Piętno wczesnego macierzyństwa i przeszkody, które stoją na ich drodze, 

mogą zniechęcić niektóre matki, niemniej inne mówią, że stały się dzięki temu silniejsze. Niemniej 

badania sugerują, że przeciętnie nastoletnie matki osiągają gorsze wyniki w nauce niż osiągnęłyby, 

gdyby nie zaszły w ciążę. 

Zostanie rodzicem w okresie dojrzewania to trudny proces, w którym niezbędne są profesjonalne 

wsparcie i wskazówki. Dane statystyczne pokazują, że nastoletni rodzice często porzucają szkołę  

i dlatego ich ścieżka kariery jest trudna, a czasami uniemożliwia znalezienie pracy. Niemniej jednak 

kluczem do znalezienia sensownej pracy nie tylko dla nastoletnich rodziców, ale dla wszystkich, 

jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia w szkole i w szerszej społeczności (Delatte, 1985). 

Przykładowy kwestionariusz 

 

 

Nie wiem o 

tym 

Muszę się o 

tym 

dowiedzieć 

więcej  

Wiem o tym 

Wiem, dlaczego planowanie edukacji i kariery jest 

ważne dla nastoletnich rodziców 

   

Zdaję sobie sprawę, że ciąża i rodzicielstwo nie są 

powodem do porzucenia szkoły 

   

Wiem, że wiele szkół średnich i programów GED 

oferuje wsparcie nastolatkom w ciąży i nastoletnim 

rodzicom. 

   

Wiem, jak zapewnić mojemu dziecku opiekę 

dzienną, gdy chodzę do szkoły. 

   

Wiem, że dobre wykształcenie zwiększy 

prawdopodobieństwo uzyskania przeze mnie lepszej 

pracy za wyższe wynagrodzenie. 

   

Wiem o możliwościach uzyskania wyższego 

wykształcenia. 

   



 
 
 

46 
 

Źródło: http: //www.itsmymove.org/docs/resources/PAYAModule5-EDUCATION-CAREER-

PLANNING-TEEN-PARENTS.pdf 

Rola doradcy zawodowego jest bardzo ważna, ponieważ jest on w stanie udzielić informacji  

i zlokalizować zasoby na temat szkoleń zawodowych, stypendiów, możliwości opieki nad dziećmi  

i wsparcia psychologicznego (Ascher, 1985). Ponadto doradca zawodowy potrafi: 

1. Pomóc jednostce w poznaniu i zaakceptowaniu siebie, zidentyfikowaniu i zrozumieniu jej 

indywidualnych cech, zdolności, zainteresowań, skłonności i ambicji. 

2. Kształtować jej wartość w zadowalającym systemie ocen; 

3. Stymulować w jak najlepszym wykorzystaniu potencjału i pomagać nastoletniej matce 

wyznaczyć jej cele w oparciu o realistyczne ramy. 

4. Pomóc w jej staraniach o właściwe przystosowanie się do otoczenia społecznego  

i zawodowego. 

5. Pomóc nastoletniej matce w osobistym rozwoju społecznym i zawodowym, aby stała się 

pozytywnym i aktywnym członkiem społeczeństwa. 

6. Pomóc jej w dokonywaniu właściwych i prostych wyborów dotyczących doświadczenia 

edukacyjnego i kierunków kariery. 

7. Pomóc w ewolucji i pomyślnym pokonywaniu wszelkich przeszkód napotkanych podczas 

jej fazy przejściowej. 

8. Rozwijać konkretne umiejętności znalezienia i promowania zatrudnienia. 

9. Pozwalać jej nawiązać kontakt z rynkiem pracy i służbami zatrudnienia. 

10. Rozwijać umiejętności udanego edukacyjnego i zawodowego rozwijania się, znajdowania 

zatrudnienia i adaptacji do nowych warunków. 

 

 

 

 

 

 

Znam opcje pomocy finansowej, takie jak stypendia, 

pożyczki i dotacje 

   

Wiem o różnych ścieżkach kariery i zawodach.    

Znam kursy i opcje szkolenia zawodowego.    

Posiadam długoterminowy plan kariery i edukacji.    
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Małoletnie matki w krajach europejskich 

(wybrane przykłady) 

1. Europa 

1.1. Prawodawstwo europejskie 

 

Prawa podstawowe 

Biorąc pod uwagę sytuację prawną niepełnoletnich matek i ich dzieci, należy pamiętać, że taka 

matka jest jednocześnie rodzicem i dzieckiem. Parlament Europejski, Rada i Komisja 

proklamowały prawa podstawowe oparte na wspólnych wartościach, wśród których można znaleźć 

prawa człowieka i prawa dziecka. Unia, świadoma swego duchowego i moralnego dziedzictwa, 

opiera się na niepodzielnych, uniwersalnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości  

i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawa. Umieszcza jednostkę  

w centrum swoich działań, ustanawiając obywatelstwo Unii oraz tworząc przestrzeń wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości (Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 2012). 

Zadaniem Parlamentu Europejskiego jest zapewnienie, aby w jego pracach legislacyjnych  

i pozalegislacyjnych prawa dziecka były przestrzegane, promowane i chronione, a także 

zajmowanie się kwestiami życia dzieci, zarówno w UE, jak i w kontaktach z krajami poza Unią 

Europejską. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016) 

podkreślają, że UE: zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość 

społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami  

i ochronę praw dziecka. Prawa dziecka zostały również ujęte w art. 24 Karty praw podstawowych 

UE (2012): 

1. Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą 

swobodnie wyrażać swoje poglądy. Takie poglądy są brane pod uwagę w sprawach, które ich 

dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości. 

2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, niezależnie od tego, czy są one podejmowane 

przez władze publiczne, czy instytucje prywatne, nadrzędnym celem musi być dobro dziecka. 

3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego 

kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami. 

 

Wszyscy członkowie Unii Europejskiej są również stronami Konwencji o prawach dziecka 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (1989). Między innymi zabrania ona wszelkiej dyskryminacji 

lub karania dziecka ze względu na jego status prawny, działalność, poglądy, przekonania religijne 

rodziców, członków rodziny lub opiekunów. Nakazuje, aby we wszelkich działaniach dotyczących 
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dziecka kierować się jego dobrem. Konwencja zobowiązuje państwa do działania z uwzględnieniem 

praw i obowiązków rodziców lub opiekunów dziecka. Ponadto wymaga od państw poszanowania 

praw i obowiązków rodziców, członków rodziny, środowiska, opiekunów prawnych i innych osób 

do kierowania dzieckiem i doradzania mu w zakresie wykonywania praw określonych  

w Konwencji. Konwencja stanowi, że rodzice lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą 

główną odpowiedzialność za jego utrzymanie i zapewnienie warunków niezbędnych do jego 

rozwoju. Konwencja zawiera również prawo do wychowania w rodzinie i kontaktu z rodzicami  

w przypadku ich rozłąki oraz prawo do spotkań z rodzicami, o ile jest to możliwe. 

1.2. Tło ogólne 

 

 Według danych Eurostatu około 93 000 urodzeń w Europie pochodziło od nastoletnich 

matek (4%). 

 Najwyższe wskaźniki urodzeń odnotowano w Rumunii (12,3%) i Bułgarii (11,9%). Za nimi 

plasują się Węgry (9,0%), Słowacja (8,4%), Łotwa (5,5%), Litwa i Wielka Brytania (po 

5,4%) oraz Polska (4,8%), jak pokazano na poniższym wykresie. 

 

Wykres. Odsetek nastoletnich matek, 2015 r (% urodzin pierwszego dziecka przez matki poniżej 20 

roku życia) 

 

Od lewej: Włochy, Holandia, Słowenia, Dania, Szwecja, Cypr, Luksemburg, Belgia, Finlandia, Hiszpania, 

Austria, Grecja, Niemcy, Czechy, Irlandia, Francja, Portugalia, Chorwacja, Malta, Estonia, Polska, Litwa, 

Wielka Brytania, Łotwa, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Szwajcaria, Norwegia, Islandia
4
. 

Źródło
5
: Teenage and older mothers in the EU - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu) 

                                                           
4
 Przypis tłumacza. 

5
 Przypis tłumacza.  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170808-1
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Rezygnacja z edukacji i niemożność zdobycia niezbędnych kwalifikacji zawodowych  

dla znalezienia pracy jest udokumentowana jako czynnik ryzyka zajścia w ciążę nastolatki, 

natomiast z innych podobnych badań wynika, że dotyczy to młodych ludzi, którzy znajdowali się 

pod opieką państwa, a nie rodziny. Istotnym czynnikiem również w tej grupie młodzieży było także 

zaprzestanie nauki w związku z przedwczesnym porzuceniem szkoły, z czym wiązał się brak 

edukacji seksualnej w szkole (Knight A, 2006). Badanie przeprowadzone na ciężarnych 

nastolatkach z niższych klas społeczno-ekonomicznych i ich chęci zajścia w ciążę wykazywało,  

że te nastoletnie dziewczęta miały dwukrotnie większe pragnienie zajścia w ciążę w porównaniu  

z nastolatkami, które kontynuowały naukę. Pierwsze kroki w życiu seksualnym są zwykle 

niebezpieczne i pozbawione doświadczenia (Kozinszky Z, 2004). Według badań przeprowadzonych 

w Wielkiej Brytanii (Welling K, 2001) średni wiek rozpoczęcia życia seksualnego to 16 lat. 

Również granica początku miesiączki uległa zmianie w stosunku do przeszłości i charakteryzuje się 

wczesnym występowaniem okresu u dziewcząt, co wiąże się również z wczesną inicjacja seksualną 

(Welling K, 2001). 

Niski poziom wiedzy w zakresie antykoncepcji wynika zarówno z braku szkolnej edukacji 

seksualnej, jak i słabej komunikacji z rodziną, co wyjaśnia zachowanie nastolatków według badań 

przeprowadzonych na Węgrzech. 

Z badania tego wynika również, że nastolatki bardzo potrzebują wskazówek, jak poprawić swoje 

zachowania seksualne i zapobiec niechcianej ciąży i aborcji. 

 

Tabela. Urodzenia i aborcje na 1000 kobiet w wieku 15–19 lat (% aborcji = % nastoletnich ciąż 

zakończonych aborcją) 

Kraj wskaźnik 

urodzin 

wskaźnik 

aborcji 

wskaźnik 

łączny 

% usuniętych 

ciąż 

Grecja 12.2 1.3 13.5 9.6 

Irlandia 16.7 4.6 21.3 21.6 

Niemcy 13.0 5.3 18.3 28.9 

Słowacja 30.5 13.1 43.6 30 

Izrael 32.0 14.3 46.3 30.9 

Holandia 7.7 3.9 11.6 33.6 

Belgia 9.9 5.2 15.1 34.4 

Stany 

Zjednoczone 

55.6 30.2 85.8 35.2 

Czechy 20.1 12.4 32.5 38.2 

Hiszpania 7.5 4.9 12.4 39.5 
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Nowa 

Zelandia 

33.4 22.5 55.9 40.3 

Wielka 

Brytania 

29.6 21.3 50.9 41.8 

Rumunia 40.0 37.9 77.9 48.7 

Islandia 21.5 20.6 42.1 48.9 

Finlandia 9.8 9.6 19.4 49.5 

Kanada 22.3 22.1 44.4 49.8 

Węgry 29.9 30.2 60.1 50.2 

Włochy 6.9 6.7 13.3 50.4 

Australia 20.1 23.9 44 54.3 

Norwegia 13.6 18.3 31.9 57.4 

Francja 9.4 13.2 22.6 58.4 

Dania 8.2 15.4 23.6 65.3 

Szwecja 7.7 17.7 25.4 69.7 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_teenage_pregnancy  

 

Ogólny kontekst wsparcia 

Wsparcie społeczne jest silnie związane z pozytywną adaptacją młodych rodziców w okresie 

przechodzenia do rodzicielstwa. Jest to pojęcie wielowymiarowe i obejmuje liczbę członków  

w sieci społecznościowej, ogólne wsparcie oraz faktyczne wsparcie i satysfakcję, które 

otrzymaliśmy. Rodzaj wsparcia i satysfakcja ze wsparcia wydają się być ważniejsze niż liczba 

ogniw w sieci społecznościowej (Kostas, 2000). W grupach kulturowych rodziny i przyjaciele 

młodych rodziców są jednym z istotnych czynników rozpadu rodzicielskiej sieci społecznej. 

Szukając pomocy, nastolatka uczy się praktyk kulturowych i rozwija swoją nową rolę matki 

(Kostas, 2000). Sieci społecznościowe zapewniają system wsparcia, w którym rodzice mogą 

pomóc, ale mogą też być źródłem niepowodzeń. Czasami duża sieć społecznościowa może 

powodować problemy, ponieważ prowadzi do sprzecznych porad pochodzących od różnych osób. 

Ze względu na zmianę struktury i reorganizację rodziny, która następuje w związku z przybyciem 

nowego członka, można lepiej poradzić sobie ze stanem emocjonalnym i zmęczeniem matki 

podczas połogu dzięki specjalnemu wsparciu ze strony członków rodziny i przyjaciół niż dzięki 

jakiemukolwiek innemu wsparciu ogólnemu. (C., 2008). Wsparcie to może obejmować znaczną 

pomoc w opiece nad dzieckiem i daje matce wystarczająco dużo czasu na rozwiązanie problemów 

związanych z nowym stylem życia (C., 2008). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_teenage_pregnancy
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2. Przypadek Polski 

2.1. Ogólny opis sytuacji 

Nastoletnie matki w liczbach 

W Polsce w 2018 roku urodziło się 9224 dzieci, których matki nie osiągnęły jeszcze pełnoletności.  

Dane zbierane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują jedynie przypadki ciąż zakończonych 

porodem. Nie wiadomo zatem jak wiele nastoletnich dziewcząt zaszło w ciążę i poroniło, ani jak 

wiele skorzystało z nielegalnej aborcji.  

Według danych GUS w 1980 i 1990 r. liczba żywych urodzeń matek do 19 roku życia wynosiła 

ponad 44 tysiące. W 2000 r. spadła do 27 771, a w 2010 do 18 456. Warto jednak dodać, że  

od kilku lat mamy do czynienia z niżem demograficznym, co bez wątpienia przyczynia się 

znacząco do spadku liczby urodzin dzieci przez nastoletnie dziewczęta.   

Tabela. Żywe urodzenia w Polsce 

rok wiek matki 

14 i mniej 15 16 17 18 19 

2018 39 159 536 1373 2691 4426 

2017 44 168 614 1492 2941 4817 

2016 48 205 769 1696 3265 5337 

2012 59 283 945 2469 4692 7256 

2008 81 326 1224 3365 6334 9877 

2004 41 246 1003 2684 6147 10381 

Źródło: Rocznik Statystyczny na lata 2004, 2008, 2012, 2016, 2017, 2018, Główny Urząd 

Statystyczny 

Edukacja seksualna 

Edukacja seksualna jest w Polsce tematem trudnym, budzącym liczne kontrowersje,  

w szczególności na gruncie światopoglądowym. W szkołach prowadzony jest przedmiot – 

wychowanie do życia w rodzinie. Na zajęcia – za zgodą rodziców – mogą uczęszczać dzieci od 11 

roku życia. Przedmiot nie jest obowiązkowy. Podstawa programowa przedmiotu jest opracowana 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przewiduje m.in. następujące zagadnienia: 

 nauka o biologii człowieka, 

 nauka asertywności,  

 nauka o inicjacji seksualnej, 

 relacje z rodzicami i rówieśnikami.  

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przewidziano również zagadnienia dotyczące 

antykoncepcji, chorób wenerycznych, płodności kobiet i mężczyzn.  
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Z różnych raportów na temat edukacji seksualnej wynika jednak, że zajęcia nie są prowadzone  

w sposób w pełni wszystkich satysfakcjonujący – wyczerpujący temat i wyposażający młodzież  

w niezbędną wiedzę. Badania wskazują m.in. na następujące mankamenty edukacji prowadzonej  

w szkołach: 

 niska frekwencja na zajęciach; 

 mała liczba godzin zajęć; 

 niektóre treści programowe mogą być przedstawiane uczniom zbyt późno – np. profilaktyka 

wykorzystywania dzieci; 

 „wątpliwe treści” – np. homoseksualizm jako zaburzenie rozwoju psychoseksualnego, niepełne 

informacje o antykoncepcji, przedstawianie antykoncepcji jako środka wczesnoporonnego. 

 

Antykoncepcja 

Problematyczna jest w Polsce sprawa stosowania antykoncepcji przez nastolatki. Lekarz ginekolog 

nie będzie mógł przepisać środków antykoncepcyjnych dziewczynie, bez udziału jej opiekuna 

prawnego. Dodatkowo antykoncepcja jest stosunkowo droga. Tabletki po stosunku (przyjmowane 

do 72 godzin po) są dostępne jedynie na receptę. Dodatkowym utrudnieniem jest, że niektórzy 

lekarze nie chcą ich przepisywać powołując się na tzw. klauzulę sumienia, czyli odwołując się  

do własnych wartości i przekonań związanych przede wszystkim religią katolicką. 

2.2. Kontekst prawny 

Legalne podjęcie aktywności seksualnej 

Współżycie płciowe jest prawnie dozwolone od ukończenia 15 roku życia, jest to tzw. wiek zgody. 

Penalizowane są natomiast wszystkie przypadki podejmowania współżycia z osobą poniżej 15 roku 

życia, bez względu na różnicę wieku między osobami podejmującymi współżycie. Taka regulacja 

prawna czasem wiąże się z dość absurdalnymi sytuacjami, w których np. prawnie zabronione jest 

współżycie między praktycznie rówieśnikami np. 15 i 14 letnimi osobami, zaś np. między  

40 latkiem i 15 latką (pod warunkiem wystąpienia jej zgody) – już nie.  

Władza rodzicielska 

Gdy nastolatka zachodzi w ciążę nie ma możliwości uzyskania władzy rodzicielskiej nad swoim 

dzieckiem. W przypadku dziewcząt, które posiadają wspierającą rodzinę, zwykle  

w takiej sytuacji władza rodzicielska przypada jej rodzicom. Problem pojawia się wśród dziewcząt 

przebywających w domach dziecka i placówkach resocjalizacyjnych.  Od kilku lat możliwy jest 

pobyt matek z dziećmi w domu dziecka, co w jakimś stopniu przekłada się na poprawę ich sytuacji  

i pozwala na to, by pozostawały w placówce razem z dzieckiem. Jak jednak wynika  

z doświadczenia Fundacji po DRUGIE, niektóre placówki nie są gotowe do tego, by pozostawić 

matkę i dziecko u siebie i wówczas zaczyna się poszukiwanie innych rozwiązań – np. umieszczenie 

wychowanki z dzieckiem w domu samotnej matki. 
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Z kolei jeśli chodzi o dziewczęta przebywające w placówkach resocjalizacyjnych nie ma przepisów, 

które umożliwiałyby im pobyt w ośrodku razem z dzieckiem. Jeśli taka wychowanka nie ma 

możliwości powrotu do środowiska rodzinnego (a zwykle nie ma, bo właśnie jej środowisko jest 

często przyczyną dla którego trafiła do placówki) dochodzić może do rozdzielania matek od dzieci. 

Matka pozostaje w placówce, a dziecko jest umieszczane w rodzinie zastępczej. Obecnie 

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu  

w sprawach nieletnich, która reguluje m.in. pobyt młodzieży w placówkach resocjalizacyjnych. 

Projekt zakłada zmianę tych przepisów i stwarza możliwość przebywania matek i dzieci  

w placówkach.  

Wracając jednak do zagadnień związanych z władzą rodzicielską i jej wykonywaniem przez 

małoletnie matki. Polski ustawodawca dopuszcza możliwość sprawowania przez dziewczęta  

tzw. bieżącej pieczy nad dzieckiem, jak również znajduje rozwiązanie dla dziewcząt, które 

ukończyły 16 rok życia. Przepisy umożliwiają, by szesnastolatka (za zgodą sądu rodzinnego) 

weszła w związek małżeński. Taka sytuacja (zamążpójście) powoduje, że nastolatka nabywa 

możliwość sprawowania władzy rodzicielskiej.  

Aborcja 

Aborcja w Polsce jest możliwa jedynie w trzech przypadkach (stan do października 2020): 

 gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej, 

 gdy ciąża jest wynikiem zdarzenia zabronionego, takiego jak gwałt lub kazirodztwo, 

 gdy badania prenatalne potwierdzają nieuleczalne, ciężkie, nieodwracalne choroby lub 

uszkodzenia płodu zagrażające jego życiu. 

W październiku 2020 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że legalizacja zabiegu przerwania ciąży, 

w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 

zagrażającej jego życiu, nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia. Trybunał stwierdził, że 

ustawodawca ma prawo, jak i obowiązek, dostosować stan prawny do wydanego wyroku, w tym 

przeanalizować, czy obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie wynikającego z art. 71 ust. 2 

Konstytucji prawa matki przed i po urodzeniu dziecka do szczególnej pomocy władz publicznych 

są wystarczające w przypadku wyeliminowania przesłanki embriopatologicznej z systemu 

prawnego. Orzeczenie to zostało szeroko zakwestionowane w środowiskach prawniczych.  

2.3. Narzędzia upodmiotowienia 

Narzędzia systemowe (pomoc społeczna) 

Skoro nastoletnia matka w Polsce nie ma władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, uzyskiwanie przez 

nią wsparcia systemowego z tytułu macierzyństwa, jest nieco skomplikowane. Środki finansowe na 

dziecko będą bowiem przekazywane do jego opiekuna prawnego. Należy jednak wskazać,  

że pomoc finansowa państwa może być znacząca, w zależności od sytuacji materialnej. Rodzic  

(w tym przypadku opiekun) uzyska 1000 zł tzw. becikowego. Jest to jednorazowa pomoc, która 

przekazywana jest każdemu nowonarodzonemu dziecku. Dodatkowo (bez względu na dochody) 
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rodzic/opiekun otrzymywał będzie 500 zł miesięcznie, aż do pełnoletności dziecka (to nowy 

rządowy program nazywany w Polsce 500+). Jeśli sytuacja materialna rodziny jest trudna  

i ze względu na status zawodowy rodzina nie ma uprawnień do uzyskania zasiłku macierzyńskiego, 

rodzic/opiekun otrzymywał będzie tzw. kosiniakowe w wysokości 1000 zł, które przysługiwać 

będzie mu przez pierwszy rok życia dziecka. Jednocześnie rodzina o niskich dochodach będzie 

otrzymywać wsparcie finansowe z ośrodka pomocy społecznej.  

Istotną formą wsparcia dla nastoletniej mamy może być natomiast asystent rodziny, który mimo  

iż nastolatka nie może pełnić władzy rodzicielskiej, może być jej wyznaczony. Rolą asystenta jest 

wspieranie rodzica we wszystkich jego działaniach mających na celu prawidłowe wypełnianie przez 

niego tej roli. Asystent rodziny odwiedza dziewczynę i dziecko w domu, pomaga w codziennych 

czynnościach, doradza i towarzyszy. Asystent, który jest pracownikiem ośrodka pomocy społecznej 

lub wykonuje to zadanie na zlecenie ośrodka (czasem realizacja asystentury jest w Polsce zlecana 

organizacjom pozarządowym) jest również zorientowany w możliwych formach wsparcia i może 

pokierować rodzica pomóc w ich uzyskaniu. Często dba również o zabezpieczenie dziecku miejsca 

w żłobku czy przedszkolu.    

Inne źródła wsparcia: 

1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: (tel. 116111, 166111.pl); 

2. Telefon zaufania z informacją o edukacji szkolnej – Rzecznik Praw Dziecka (tel. 800 12 12 

12, brpd.gov.pl/2019/03/11/telefon-zaufania-z-informacja-o-edukacji-szkolnej); 

3. Darmowa pomoc prawna (darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/) 

4. Grupa PONTON – edukacja seksualna (ponton.org.pl), grupa prowadzi także młodzieżowy 

telefon zaufania (+48 22 635 93 92);  

5. Kuratoria Oświaty; 

6. Centrum Praw Kobiet (cpk.org.pl) 

 

Wsparcie dla młodych dziewcząt, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (także nieletnich 

matek w placówkach resocjalizacyjnych) udziela także współautor niniejszego opracowania 

Fundacja po DRUGIE. 

2.4. Wnioski / Zalecenia 

 
W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, nastoletnie matki nie zajmują specjalnego 

miejsca w polityce społecznej. Nie ma szczególnych rozwiązań systemowych i form wsparcia 

dedykowanych tej grupie. 

Edukacja dotycząca zdrowia seksualnego, seksualności, budowania zdrowych związków 

i kwestii prawnych jest niewystarczająca i nie odpowiada potrzebom nastolatków. 

Specjaliści pracujący z nastoletnimi matkami nie dysponują specjalnymi narzędziami, ani metodami 

pracy ani nie uczestniczą w szkoleniach umożliwiających odpowiednie przygotowanie do pracy  

z grupą młodych kobiet. 
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Zazwyczaj wczesne rodzicielstwo wiąże się z negatywnymi ocenami: zarówno ze strony ogółu 

społecznego, jak i specjalistów. Tymczasem dobrze wspierany młody rodzic ma szansę na rozwój 

|w różnych dziedzinach, a rodzicielstwo jest jednym z czynników zmiany. 

Kluczowym narzędziem do zmiany podejścia jest promowanie pedagogiki pozytywnej (opartej  

na potencjałach), skoncentrowanej na mocnych stronach dziewcząt, a nie na ich deficytach. 

3. Przypadek Portugalii 

3.1. Ogólny opis sytuacji w Portugalii 

W ciągu ostatnich kilku dekad dorastanie portugalskiej młodzieży odbywało się w czasie głębokich 

zmian społecznych związanych z seksualnością (Vilar i in, 2008) . Okoliczności tych zmian, to 

między innymi: 

 Zmiany w obszarze moralności związanej z seksualnością, zwłaszcza w aspekcie rosnącej 

tolerancji i akceptacji dla zachowań seksualnych; 

 Wpływ mediów masowych (szczególnie od lat 90-tych); 

 Włączenie zagadnień związanych z seksualnością do portugalskiej edukacji zdrowotnej i 

polityki dotyczącej młodzieży (związane głównie z presją pojawiającego się problemu 

HIV/AIDS) (Vilar i in, 2008). 

Tabela. Żywe urodzenia z młodocianych matek w Portugalii według wieku matki 

Wiek 

\ Rok 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 Razem 

2018 0 0 5 30 65 180 332 539 877 2028 

2017 0 0 8 34 89 207 342 573 920 2173 

2016 0 0 7 36 105 245 353 573 889 2208 

2015 - 1 6 37 121 217 366 652 895 2295 

2014 - - 6 39 106 259 454 683 944 2491 

Źródło:  INE (2019) 

Od ponad trzydziestu lat Portugalia jest krajem o niskiej płodności (Carrilho, 2015). Dlatego w 

ostatnich dziesięcioleciach Portugalki mają mniej dzieci i rodzą je w coraz późniejszym wieku. 

Średni wiek portugalskich kobiet w momencie narodzin pierwszego dziecka wzrósł  

z 27,6 lat w 2007 roku do 29,6 lat w 2016 roku (DGS, 2018). 

Jak przedstawiono w poniższej tabeli, liczba ciąż wśród nastolatek nadal spada, a tendencja ta 

utrzymuje się od lat 80. Mimo to, komplikacje podczas ciąży, porodu i połogu są najczęstszą 

przyczyną hospitalizacji dziewcząt w wieku 15-17 lat (Moreira, 2018). 
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Tabela. Aborcje na 1000 żywych urodzeń wśród nastolatek w wieku poniżej 20 lat 

rok liczba 

2015 774 

2014 734 

2013 679 

2012 673 

2011 644 

2010 592 

Źródło: HFA-DB (2019 r.) 

Tabela. Dobrowolne przerwanie ciąży według grup wiekowych 

 Przedział 

wiekowy 

liczba % 

<15  38 0,25% 

15-19 1565 10,15% 

20-24 3618 23,47% 

25-29 3358 21,78% 

30-34 2977 19,31% 

35-39 2537 16,46% 

40-45 1255 8,14% 

45-49 47 0,30% 

>50 2 0,01% 

Nieznana 19 0,12% 

Razem 15416 100% 

Źródło: DGE (2016)   

Średni wiek pierwszego stosunku seksualnego wynosi 16 lat, a metodą antykoncepcji najczęściej 

stosowaną wśród nastolatków jest prezerwatywa (Vilar & Ferreira, 2009; Reis i inni, 2009; Nodin, 

2001). Dane wskazują, że 88,5% nastolatków między szóstym, a dziesiątym rokiem życia 

rozpoczęło odkrywanie swojej seksualności (Matos & Aventura Social, 2018). 

Mimo, iż wskaźniki aborcji pozostają wysokie, Portugalia zawsze pozostawała poniżej średniej 

europejskiej, biorąc pod uwagę wskaźnik aborcji na 1000 żywych urodzeń wśród nastolatek poniżej 

20 roku życia. Chociaż europejska baza danych Health for All (HFA-DB) nie przedstawiła 

informacji dotyczących lat 2016 r. i późniejszych, portugalska Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia 

(DGE) podała, że odsetek dobrowolnych przerwań ciąży w grupach wiekowych poniżej 20 lat 

stanowił 10,4% wszystkich aborcji w 2016 r. i 9,7% w 2017 r. Odsetek aborcji zaczął spadać  

od roku 2013, w którym to był wyższy niż 11% (DGE, 2018). 
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Obecny program edukacji seksualnej został zatwierdzony w Portugalii  w 2009 roku. Dotyczy on 

wszystkich szkół publicznych, prywatnych i społecznych w Portugalii. Wszystkie szkoły powinny 

realizować program edukacji seksualnej w wymiarze co najmniej 6 godzin rocznie w pierwszym  

i drugim cyklu kształcenia podstawowego oraz 12 godzin w 3 etapie kształcenia podstawowego  

|i średniego. W 2010 roku w szkołach na terenie całego kraju przeprowadzono ewaluację programu 

edukacji zdrowotnej. Z odpowiedzi dyrekcji szkół wynika, że realizacja programu edukacji 

w zakresie edukacji seksualnej przebiegała dość pozytywnie, a większość szkół zrealizowała 

przewidziany jej harmonogram - według danych Gaspar de Matos i in., (2014). Mimo że realizacja 

programu dotyczącego edukacji zdrowotnej i seksualnej została sklasyfikowana jako dobra/bardzo 

dobra, uczniowie zgłaszali pewne znużenie faktem, iż tematy są prezentowane co roku w ten sam 

sposób, wskazując, że chcieliby być bardziej zaangażowani w program jako mentorzy dla uczniów 

młodszych klas (Gaspar de Matos i inni, 2014). Ponadto dyrekcje szkół i nauczyciele zauważyli 

potrzebę szkoleń w zakresie edukacji seksualnej. 

3.2. Narzędzia upodmiotowienia 

Pomoc społeczna 

Opieka zdrowotna ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia kobiety w ciąży  

(a później w połogu). Na tym aspekcie koncentrują się wszystkie starania różnych profesjonalistów, 

zwłaszcza tych związanych z opieką społeczną (Costa, 2011). 

Portugalskie Ubezpieczenie Społeczne przyznaje różne świadczenia oraz wsparcie  

dla rodziców i opiekunów m.in. w sytuacjach ryzyka zdrowotnego podczas ciąży, aborcji, porodu, 

adopcji i opieki nad dziećmi. Oferowane wsparcie finansowe w rodzicielstwie obejmuje: 

 Zdrowotny zasiłek socjalny w przypadku zagrożenia w czasie ciąży, tj. zasiłek przyznawany 

kobietom w okresie ciąży w celu zastąpienia utraconego dochodu  

z pracy w przypadku zagrożenia zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka, które ma się 

urodzić; 

 Wsparcie socjalne w przypadku przerwania ciąży, przyznawane kobietom, które znajdują się  

w sytuacji niewystarczających środków finansowych; 

 Zasiłek z tytułu szczególnych zagrożeń – świadczenie dla kobiet w ciąży i  karmiących 

piersią, które w ramach swojej działalności zawodowej pracują w nocy lub są narażone na 

szczególne ryzyko, które może wpłynąć na ich bezpieczeństwo i zdrowie; 

 Świadczenie rodzicielskie: zasiłek przyznawany ojcu i/lub matce, którzy nie pracują i nie 

płacą składek na ubezpieczenie społeczne lub nie kwalifikują się do zasiłku rodzicielskiego 

z tytułu narodzin dziecka; 

Formy wsparcia: 

 Początkowe rodzicielskie zasiłki socjalne; 

 Wyłączne rodzicielskie zasiłki socjalne dla matki; 

 Wstępny rodzicielski zasiłek socjalny jednego z rodziców w przypadku niemożności 

korzystania z niej przez drugiego; 

 Początkowy zasiłek rodzicielski; 
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 Świadczenie na pomoc wnukom przypisane dziadkom z tytułu urodzenia się 

wnuka/wnuczki, który/a mieszka z nimi pod jednym dachem i jest dzieckiem do 16 

roku życia. 

Takie świadczenia są przyznawane: 

 pracownikom, 

 samozatrudnionym, 

 osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym (np. pracownicy 

naukowi, strażacy ochotnicy, pracownicy morscy i strażnicy krajowi prowadzący 

działalność zawodową na statkach zagranicznych przedsiębiorstw) 

 beneficjentom w sytuacji przedemerytalnej, którzy prowadzą działalność  

w którymkolwiek z wymienionych poniżej zakresów; 

 beneficjentom otrzymującym zasiłek dla bezrobotnych. 

 

Świadczenia socjalne są również przyznawane osobom, które nie płacą składek  

na ubezpieczenie społeczne lub nie mają okresu składkowego niezbędnego do dostępu  

do świadczeń oraz osobom, które są w trudnej sytuacji finansowej (DGSS & DSIA, 2016). 

Lokalne biura wsparcia kobiet w ciąży  

 Biura Wsparcia dla Kobiet w Ciąży i Matek Portugalskiego Czerwonego Krzyża zapewniają 

opiekę nad kobietami w ciąży, matkami i dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym,  

od okresu ciąży do drugiego roku życia dziecka, włączając  w to świadczenie pełnego zestawu 

usług, opiekę socjalną, psychologiczną, zdrowotną dla matek i dzieci oraz opiekę nad całym 

gospodarstwem domowym. Biura te można znaleźć w Barcelos (Braga) i Gondomar (Porto); 

 Biuro Wsparcia dla Kobiet w Ciąży przy Świętym Domu Miłosierdzia w Montijo jest 

odpowiedzią społeczną na wsparcie i opiekę nad kobietami w ciąży lub po porodzie, które 

znajdują się w trudnej sytuacji społecznej, rodzinnej i ekonomicznej; 

 Biuro Wsparcia Stowarzyszenia "Apoio à Vida" ma na celu pomoc matkom  

w doprowadzeniu ciąży do końca oraz rozwijanie ich kompetencji macierzyńskich i osobistych  

i społecznych. W zakres pracy biura wchodzą: 

● Informacje o prawach i obowiązkach związanych z opieką społeczną; 

● Wsparcie prawne oraz, w razie potrzeby, skierowania lekarskie; 

● Promowanie sieci wsparcia; 

● Szkolenie w zakresie opieki nad dzieckiem; 

● Promowanie komunikacji między rodzicami i ich dzieckiem; 

● Fizyczne przygotowanie do porodu; 

● Szkolenie w zakresie uczuć i seksualności; 

● Promowanie karmienia piersią. 
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Telefony zaufania:  

 "Sexualidade em Linha" (nr tel.: 808 22 20 03) bezpłatna linia telefoniczna. Młodzież może 

zadawać pytania dotyczące zdrowia seksualnego, między innymi w zakresie takich zagadnień, 

jak: seksualność, dorastanie, randkowanie, przyjaźń, małżeństwo, antykoncepcja; ciąża  

i niechciana ciąża, przemoc seksualna, infekcje przenoszone drogą płciową, orientacja 

seksualna. 

 "Linha SOS Adolescentes" (800 202 484) to linia wsparcia dla nastolatków, która udziela 

również informacji i porad dla nastolatek w ciąży.  

 "SNS 24" (808 24 24 24) ta linia telefoniczna pomaga chorym kobietom w ciąży oraz udziela 

informacji na tematy związane z bezpiecznym przyjmowaniem leków w ciąży. Jest dostępna  

24 godziny na dobę. 

 "Linha SOS grávida" (808 20 11 39), gdzie młodzież może rozwiać wątpliwości dotyczące 

takich tematów jak: ciąża, seksualność czy zakładanie rodziny. Można się tu podzielić 

oczekiwaniami i obawami. 

 "SOS Amamentação": (213 880 915) jest przeznaczona dla wszystkich matek, które chcą 

rozwiać wątpliwości dotyczące trudności w karmieniu piersią i łączenia macierzyństwa  

z pracą zawodową. 

 "Linha Apoio à Vida": (800 20 80 90) linia ta pomaga kobietom ciężarnym.  

 Grupa Wsparcia dla Rodziców (NAP): (800 913 681) linia ta ma na celu wyjaśnienie 

wątpliwości i udzielenie wsparcia w zakresie urlopu rodzicielskiego, zadań domowych  

i rodzinnych, elastycznych harmonogramów pracy dla zrównoważonego godzenia życia 

zawodowego, rodzinnego i osobistego. Jest bezpłatna. 

3.3. Kontekst prawny 

Seks konsensualny 

Zgodnie z artykułem 173 portugalskiego Kodeksu Karnego wiek, w którym młodzi ludzie mogą 

rozpocząć życie seksualne za obopólną zgodą, to 14 lat, choć istnieją ograniczenia  

do 16 roku życia, jeśli partner ma więcej niż 18 lat. Ponadto, porównując z innymi państwami 

członkowskimi UE, można zauważyć, że większość państw europejskich ustanawia wiek  

14-15 lat jako wiek, w którym młodzież może rozpocząć życie seksualne. (Agencja Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej, 2017). 

Małżeństwo 

W Portugalii, małżeństwo jest uważane za więź umowną pomiędzy dwoma osobami, które chcą 

stworzyć rodzinę. Ponadto, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, małżeństwo jest prawnie zakazane dla 

osób, których wiek jest niższy niż 16 lat. Jednakże w wieku 16 lat przyszli małżonkowie są jeszcze 

osobami niepełnoletnimi, dlatego wymagane jest pozwolenie rodziców lub opiekunów na zawarcie 

małżeństwa, w przeciwnym razie pracownik urzędu stanu cywilnego może podjąć decyzję  

o pozwoleniu lub odmowie pozwolenia zawarcia małżeństwa. 

Głównym skutkiem zawarcia małżeństwa jest samodzielność małoletniego: jeśli małżeństwo jest 

prawidłowo zawarte, małoletni uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych.  
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W przypadku braku pozwolenia, małżeństwo jest nadal ważne, ale małoletni pozostaje niezdolny do 

zarządzania dobrami, które wnosi do małżeństwa lub które nabywa później nieodpłatnie  

(np. poprzez darowiznę), aż do osiągnięcia pełnoletności (Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

2014). 

Prawa rodzicielskie 

Mimo, że nie ma szczególnego ustawodawstwa dla przypadków wczesnego rodzicielstwa, istnieją 

mechanizmy prawne chroniące prawa rodziców, którzy są jeszcze uczniami: Ustawa nr 90/2001 | 

z 20 sierpnia 2001 określa środki wsparcia społecznego dla rodziców-uczniów, którzy mają dzieci 

w wieku poniżej 3 lat. Takie ramy prawne odnoszą się do tego, że ci rodzice mają: 

 Specjalny system usprawiedliwionych i odpowiednio udowodnionych nieobecności na 

wizyty prenatalne, karmienie piersią, chorobę i opiekę nad dzieckiem; 

 Usprawiedliwienia z powodu niektórych faktów wymienionych powyżej, gdy niemożliwe 

jest dotrzymanie terminów lub uczestniczenie w testach i/lub egzaminach oceniających; 

 Zwolnienie z obowiązkowego uczestnictwa w minimalnej liczbie przedmiotów  

w edukacji wyższej. 

 

Ponadto, kobiety w ciąży i matki mogą: 

 Zapisać się do szkoły poza rejonem zamieszkania; 

 Zażądać przeniesienia do innej szkoły; 

 Zdawać egzaminy w specjalnym trybie, zależnie od ustaleń ze służbami szkolnymi, gdy 

poród zbiega się z terminami egzaminów. Nieobecności na zajęciach i egzaminach w 

specjalnym trybie uzależnione są od przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

okoliczność zbieżną z godzinami lekcyjnymi, która w świetle tej ustawy uniemożliwia 

obecność 

Ograniczenia w wykonywaniu władzy rodzicielskiej  

Według art. 1913 portugalskiego Kodeksu Cywilnego, ograniczenia w wykonywaniu władzy 

rodzicielskiej odbywa na wniosek rodzica osoby małoletniej małoletniego rodzica, znajdującego się 

pod opieką rodziców lub prokuratora. Dotyczą one sytuacji prawomocnego skazania  

za przestępstwo, obciążone sankcją polegającą na utracie władzy rodzicielskiej, a także osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz niespełniających wymogów związanych z kuratelą. Sąd 

może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej, gdy którekolwiek z rodziców narusza swoje 

obowiązki wobec dziecka, gdy nie jest w stanie ich wypełniać (Falcão i inni, 2016). W takich 

przypadkach władza rodzicielska najczęściej spoczywa na drugim rodzicu lub innym członku 

rodziny. W przypadkach zagrożenia rozwoju, zdrowia lub procesu kształcenia małoletniego, sąd 

podejmuje odpowiednie środki dla ich ochrony (CEDI, 2018). Zgodnie z ustawą nr 147/99  

z 1 września 1999, interwencja na rzecz ochrony dziecka jest zgodna z następującymi zasadami: 

 Prywatności; 

 Wczesnej interwencji; 

 Proporcjonalności i terminowości; 
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 Odpowiedzialności rodzicielskiej: interwencja powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby 

rodzice podjęli swoje obowiązki wobec dziecka; 

 Ciągłości relacji psychologicznych; 

 Istotności rodziny;   

 Obowiązku informacyjnego; 

 Obowiązkowego wysłuchania i uczestnictwa; 

 Wsparcia. 

 

W przypadku zgody rodziców i braku sprzeciwu ze strony małoletniego, komisje ds. ochrony dzieci 

i młodzieży mogą podejmować różnego rodzaju działania bez interwencji sądu (wyjątkiem jest 

procedura adopcyjna). Komisje te są częścią Krajowej Komisji ds. Promocji Praw i Ochrony Dzieci 

i Młodzieży (CNPDPCJ), która kieruje się w swoich działaniach zasadami ustawy nr 147/99  

z 1 września. Komisje te są oficjalnymi instytucjami pozasądowymi, których celem jest 

promowanie praw dzieci i młodzieży oraz zapobieganie sytuacjom, które mogą mieć wpływ na ich 

bezpieczeństwo, zdrowie, edukację i integralny rozwój. Celem CNPDPCJ jest przyczynianie się  

do planowania interwencji Państwa Portugalskiego oraz do koordynacji, monitorowania i oceny 

działań instytucji publicznych i społeczności w zakresie promowania i ochrony praw dzieci. 

3.4. Wnioski / Zalecenia 

Po przeanalizowaniu portugalskich danych statystycznych można stwierdzić, że w ostatnich 

dziesięcioleciach wskaźniki macierzyństwa wśród dziewcząt w okresie dojrzewania stopniowo 

malały. Spadek ten wynika z obserwowanego od trzeciej dekady XX wieku spadku dzietności  

i liczby urodzeń w populacji portugalskiej, spowodowanego (wg APF): 

 wyższym poziomem wykształcenia i świadomości; 

 większej dostępności do informacji w zakresie edukacji seksualnej; 

 łatwiejszym dostępem do metod antykoncepcyjnych; 

 większą świadomością zagrożeń związanych z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową; 

 częstszym stosowaniem aborcji. 

Liczba aborcji również stopniowo spadła w ostatniej dekadzie: według Generalnej Dyrekcji 

Zdrowia, ich liczba spadła o 25% w latach 2011-2017 (Diário de Noticias, 2019). 

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do portugalskich szkół było istotnym czynnikiem który 

przyczynił się do redukcji liczby wczesnych ciąż. Mimo że edukacja zdrowotna w programie 

nauczania portugalskich szkół jest dość nowa, ułatwiła ona młodym ludziom dostęp do informacji. 

Z literatury wynika jednak, że treści programowe powinny być poprawione, a kształcenie 

nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej powinno być dalej rozwijane. 

Jeśli chodzi o prawa rodzicielskie, władze portugalskie nie traktują młodocianych rodziców  

w sposób szczególny. Jednak Komitety Ochrony Dzieci i Młodzieży mają pozasądowe możliwości 

udzielania pomocy rodzinom, które cierpią z powodu ciężkiej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub 

rodzicom, którzy mają trudności w wychowywaniu dzieci.  
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Jeśli chodzi o wsparcie socjalne, mimo że nie ma specjalnych środków dla młodocianych rodziców, 

zasiłki przewidziane na wsparcie rodzicielstwa są również dostępne dla rodzin  

w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub takich, które nie uzyskały jeszcze wystarczających 

dochodów do zabezpieczenia społecznego. Czynnik ten jest niezwykle ważny dla nastoletnich 

rodziców. 

Niezależnie od różnych czynników, w pracy z nastolatkami ważne jest promowanie umiejętności 

społecznych i pomoc w zakresie wyznaczania celów. Ma to ogromne znaczenie dla ich codziennego 

życia, zwłaszcza dla młodocianych matek. 

4. Przypadek Rumunii  

4.1. Ogólny opis sytuacji w Rumunii 

Według europejskich statystyk wg Eurostat, w 2017 roku w Rumunii i Bułgarii żyło najwięcej 

matek w wieku poniżej 20 lat w całej Europie. Według tych statystyk ponad 10% matek w Rumunii 

ma mniej niż 20 lat. Dla porównania, średnia europejska to 4%. 

Bardziej niepokojące jest to, że dane te nie zmieniły się na przestrzeni lat. Jeśli w 2016 roku liczba 

młodocianych matek wynosiła ponad 18 700, to w 2017 i 2018 roku sytuacja nie uległa większej 

zmianie (odpowiednio ponad 18600 i 17980). Warto wziąć pod uwagę fakt, iż we wszystkich 

analizowanych latach liczba matek poniżej 15 roku życia oscyluje wokół 700. 

Tabela. Zmiana liczby urodzeń wśród matek do 20 roku życia w latach 2015-2018 

rok poniżej 15 r.ż. 15 – 19 r.ż.  łącznie 

2018 674 17307 17981 

2017 698 17958 18656 

2016 648 18148 18796 

2015 628 17703 18331 

Źródło: INSSE 

Te same raporty statystyczne pokazują, że istnieje duże zróżnicowanie również na poziomie 

geograficznym, rejestrując w 2018 r. liczbę ponad 12000 młodocianych matek z obszarów 

wiejskich. Pozostałe około 6000 przypadków pochodzi z obszarów miejskich. Poniższa tabela 

obrazuje rozkład liczby urodzeń wśród matek poniżej 20 roku życia. 

 

 

 

Tabela. Liczba urodzeń z matek w wieku poniżej 15 lat 
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Liczba  

\ Rok 
Pierwsze Drugie Trzecie 

2018 655 18 1 

2017 677 21  

2016 627 21  

2015 612 16  

Źródło: INSSE 

Tabela. Rozkład liczby urodzeń z matek w wieku od 15 do 19 lat 

Liczba \ 

  Rok 
Pierwsze Drugie Trzecie Czwarte Piąte  Szóste 

2018 12906 3657 673 63 7 1 

2017 13514 3724 635 80 5  

2016 13666 3797 629 52 4  

2015 13672 3419 554 58   

 Źródło: INSSE 

 

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Ochrony Matki i Dziecka "Alexandresscu - Rusescu" 

w 2017 r. zwrócono uwagę na środowisko społeczne, z którego pochodzą nastoletnie matki. 

Według tego badania, 12,8% młodocianych matek pochodzi z rodzi o wyższym statusie 

ekonomiczno-społecznym, 29,6% pochodzi ze średnim, a około 60% młodych z rodzin 

doświadczających ubóstwa lub o niskiej pozycji społecznej. Bieda i bardzo niski standard życia 

dotyka tę grupę młodzieży, mając znaczący wpływ na ich przyszłość. Jeśli chodzi o aborcje,  

na 18 tys. matek przypada około 6 tys. aborcji. 

Tabela. Liczba urodzeń i aborcji wśród nastolatek 

wiek liczba urodzeń liczba aborcji 

ogólna liczba ciąż 185 006 78 371 (2014) 

poniżej 15 r.ż. 627 412 

15-19 r.ż. 17 621 6000 

powyżej 19 r.ż. 18 248 6 412 

Całkowita liczba ciąż w wieku poniżej 19 lat: 24 660 

1 z 10 nowych mam jest nastolatką! 

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Matki i Dziecka "Alesscandrescu - Rusescu" (2016) 
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Poprzez program "Mamy dla życia" uruchomionego w 2016 roku, Fundacja World Vision Romania 

wykazała, że śmiertelność okołoporodowa jest w Rumunii dwukrotnie wyższa niż  średnia Unii 

Europejskiej i dziesięciokrotnie wyższa niż w innych krajach, takich jak Polska  

i Austria. 

Według raportu Save the Children w 2018 roku, „Sytuacja kobiet w ciąży, matek i dzieci żyjących 

w ubóstwie”, połowa nastoletnich matek nigdy nie była na badaniach ginekologicznych, ani nie 

wykonywała badań USG. Czynnik ten sprawia, iż w tej grupie przedwczesne porody zdarzają się  

4-krotnie częściej. W tym samym badaniu przeprowadzonym przez Save the Children Romania, 

wykazano, że 6 na 10 małoletnich matek nigdy nie miała dostępu do edukacji seksualnej. 5% 

nastolatków stwierdziło, że rozpoczęło już życie seksualne (23% chłopców, 11% dziewcząt, 20%  

w mieście, 14% na wsi). Rozpoczęcie życia seksualnego zadeklarowała jedna czwarta nastolatków 

w wieku powyżej 14 lat i 1% w wieku poniżej 14 lat. Średnio nastolatkowie rozpoczynają życie 

seksualne w wieku 15,5 lat" (UNICEF, 2013). 

W rumuńskiej szkole od 2004 roku wprowadzono zajęcia fakultatywne o nazwie "Edukacja  

dla zdrowia". Ze względu na fakt, że przedmiot ten jest fakultatywny, bardzo mała liczba uczniów 

rumuńskich szkół brała w nich udział. W celu zwiększenia frekwencji, Ministerstwo Edukacji wraz 

z Ministerstwem Zdrowia Rumunii podjęły działania, aby zajęcia te stały się obowiązkowe. Skutki 

ich działań mają być wdrożone w roku szkolnym, 2020/2021. Organizacja Society  

for Contraceptive and Sexual Education (SECS) "Dostęp nowoczesnych metod antykoncepcyjnych 

dla kobiet w 16 krajach UE" stwierdza, że: Edukacja seksualna jest włączona do programu 

edukacji zdrowotnej i nie jest obowiązkowa. O treściach i sposobie przeprowadzenia zajęć decyduje 

nauczyciel, często pod wpływem osobistych uwarunkowań kulturowych i religijnych. 

Edukacja seksualna w Rumunii prowadzona jest także w centrach planowania ciąży. Stanowią one 

część państwowego systemu opieki zdrowotnej. W ich ramach każda osoba lub para może 

skorzystać z bezpłatnego poradnictwa w zakresie metod antykoncepcyjnych  

i planowania ciąży. Co więcej, środki antykoncepcyjne (prezerwatywy, zastrzyki, wkładki 

domaciczne i doustne środki antykoncepcyjne) są rozprowadzane bezpłatnie dla wybranych grup, 

takich jak: studenci, bezrobotni, osoby bez dochodów, kobiety, które poroniły  

w przeszłości.  

Według "Studium na temat stosowania antykoncepcji w Rumunii" (Astănoaei i inni 2000),  

w grupie wiekowej 15-25 lat oraz 26-35 lat, najczęściej stosowaną metodą antykoncepcyjną jest 

prezerwatywa. W młodym wieku (poniżej 25 lat), stosuje się metody naturalne, takie jak stosunek 

przerywany i kalendarzyk. Jednak duży odsetek w grupie wiekowej poniżej 25 roku życia nie 

stosuje żadnych metod antykoncepcji, czego główną przyczyną jest brak wiedzy na temat środków 

antykoncepcyjnych. 
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4.2. Narzędzia upodmiotowienia 

Pomoc społeczna 

Jednym z rozwiązań pomocy społecznej dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, które znajdują się  

w trudnej sytuacji i są zagrożone separacją od dziecka jest zakwaterowanie w ośrodkach dla matek. 

Beneficjentkami takich ośrodków mogą być: 

 samotne matki z dziećmi / kobiety w ciąży; 

 samotne matki z dziećmi / kobiety w ciąży, które są tymczasowo bezdomne i / lub borykają się 

z poważnymi problemami finansowymi, zawodowymi i relacyjnymi;  

 matki z dziećmi / kobiety w ciąży z rodzin marginalizowanych lub zdezorganizowanych, które 

nie są w stanie zapewnić sobie wsparcia; 

 matki z dziećmi / ciężarne ofiary przemocy domowej; 

 małoletnie matki z dziećmi / małoletnie kobiety w ciąży objęte specjalnym systemem ochrony 

dzieci; 

 

Centrum zapewnia wsparcie przez okres maksymalnie 2 lat, dla wsparcia w zamieszkaniu, opiece, 

edukacji / szkoleń. Celem działalności ośrodków jest wsparcie w usamodzielnianiu się, a także 

integracji / reintegracji rodzinnej i społeczno-zawodowej. 

Inne narzędzia wsparcia 

 Centrum macierzyńskie "Sfintii Mihail y Gavril" Stowarzyszenia Znak Życia. Celem tej 

organizacji jest zapobieganie rozdzieleniu dziecka i rodziców. Centrum oferuje czasowe 

zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę osobistą, bieżącą opiekę medyczną, nadzór, poradnictwo  

i edukację w zakresie rozwoju umiejętności potrzebnych do prowadzenia samodzielnego życia, 

poradnictwo psychospołeczne i wsparcie emocjonalne, edukację rodzicielską, działania 

socjalizacyjne i kulturalne, integrację / reintegrację zawodową, reintegrację rodzinną  

i społeczną, dla kobiet w ciąży / samotnych matek z dziećmi. 

 Program Mterna Voucher. Program jest realizowany przez miasto Bukareszt. Program 

przewiduje przyznanie wsparcia finansowego w wysokości 2000 lei (~ 420 euro) dla kobiet  

w ciąży powyżej 18 roku życia. Pomoc można otrzymać po 10 tygodniu ciąży na pokrycie 

kosztów badań, niektórych leków lub zabiegów, które nie są rozliczane przez publiczną służbę 

zdrowia. 

 Stowarzyszenie Sexul vs Barza. to pierwsza organizacja, która oferuje wsparcie  

i materiały audiowizualne w dziedzinie edukacji seksualnej. 

 Samas to organizacja pozarządowa, która opracowała jedyną krajową sieć edukatorów 

perinatalnych (pielęgniarek i położnych) specjalizujących się w edukacji prenatalnej  

i postnatalnej, żywieniu matki i dziecka oraz udzielaniu wskazówek matkom  

w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących zdrowia ich jak i ich dzieci, od poczęcia  

do wieku przedszkolnego. 
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4.3. Kontekst prawny 

Seks konsensualny 

Zgodnie z artykułem 220 rumuńskiego kodeksu karnego, młodzi ludzie mogą rozpocząć życie 

seksualne za obopólną zgodą w wieku 15 lat, choć istnieją ograniczenia do 18 roku życia, jeśli 

partner jest starszy o 3 lata.  

Małżeństwo 

W Rumunii, zgodnie z kodeksem cywilnym, małżeństwo stanowi akt woli pomiędzy kobietą  

i mężczyzną. Jeśli chodzi o sytuację, w której małżeństwo jest zawierane z osobą niepełnoletnią, 

która ukończyła 16 lat, może ona zawrzeć małżeństwo tylko za zgodą rodziców lub opiekuna, pod 

którego opieką się znajduje. W przypadku, gdy jedno z rodziców odmawia wyrażenia zgody, 

decyzja należy do sądu opiekuńczego, mającego na uwadze dobro małoletniego.  

 

Prawa rodzicielskie 

Zgodnie z kodeksem cywilnym w Rumunii rodzic małoletniego, który ukończył 14 lat, ma jedynie 

prawa i obowiązki rodzicielskie dotyczące dziecka. Prawa i obowiązki dotyczące majątku sprawuje 

opiekun prawny, którym zazwyczaj jest pełnoletni ojciec dziecka lub dorosły członek rodziny 

matki.  

Jeżeli małoletni rodzic nie ukończył 14 roku życia, nie ma on żadnych praw i obowiązków  

w stosunku do swojego dziecka ani do jego majątku, nie ma także praw rodzicielskich. Dziecko 

rodzica, który nie ukończył 14 roku życia, ma być chronione (jeżeli nie może tego uczynić drugi 

rodzic) przez ustanowienie opiekuna lub przez zastosowanie innego środka ochronnego (art. 271, 

prawo nr 2872009, Nowy Kodeks Cywilny). 

Inne przepisy 

Zgodnie z rumuńskim prawem oświatowym, nieletnia matka, która urodziła dziecko i chce 

kontynuować naukę, może wrócić do szkoły i korzystać z takich samych praw i obowiązków jak 

każdy inny uczeń (art. 2(4), prawo nr1/2001, 2018). 

Jeśli chodzi o zatrudnienie osoby niepełnoletniej, to zgodnie z rumuńskim Kodeksem Pracy, może 

ona zostać zarejestrowana na podstawie umowy o pracę po ukończeniu 16 roku życia. Mimo to, jest 

to również możliwe nawet po ukończeniu 15 roku życia, jeśli istnieje pisemna zgoda rodziców lub 

opiekuna prawnego na działalność odpowiednią do rozwoju fizycznego, umiejętności i wiedzy 

(Kodeks Pracy, rozdz. 2, art. 13). Zatrudnianie młodocianych poniżej 15 roku życia jest zabronione. 

Młodociany nie może wykonywać dodatkowej pracy, a program pracy nie może przekroczyć 

współczynnika pracy 6 godzin na dzień i nie więcej niż 30 godzin tygodniowo 

(PortalCodulMuncii.ro).  
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Jeśli chodzi o źródła dochodu, w Rumunii każde dziecko ma prawo do miesięcznego zasiłku  

w wysokości 300 lei / miesiąc (~ 60 euro / miesiąc) do ukończenia 2 roku życia i 150 lei / miesiąc 

(~ 30 euro / miesiąc) po ukończeniu 2 roku życia do 18 roku życia lub do ukończenia szkoły 

średniej.  

4.4. Wnioski / Zalecenia 

Rumunia zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem częstości występowania zjawiska 

nastoletniego macierzyństwa. Zjawisko to jest złożone i wpływa na życie, zdrowie fizyczne  

i emocjonalne dwojga dzieci - młodocianej matki i noworodka, często przychodzącego na świat 

przed terminem i w niestabilnym środowisku.  

Ponadto Rumunia boryka się z innymi problemami związanymi ze zjawiskiem wczesnego 

macierzyństwa: 

 W odniesieniu do kwestii seksualności w okresie dojrzewania i macierzyństwa w tym wieku,  

na rumuńskie normy społeczno-kulturowe wpływ mają promowanie wstrzemięźliwości przed 

ślubem, silny wpływ Kościoła i minimalna interwencja na poziomie polityki publicznej. Jest  

to znaczące w świetle faktu, że jeśli młodociane matki czują się napiętnowane, będą 

powściągliwe w zwracaniu się o pomoc. 

 Wcześniactwo, główna przyczyna śmiertelności niemowląt jest wyższa w przypadku 

młodocianych matek.  

 Wskaźnik szczepień i okresowych badań lekarskich dzieci urodzonych przez młodociane matki 

jest o 10% niższy niż wśród dzieci urodzonych przez starsze matki. 

 Istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy wczesnym wiekiem matki (co oznacza emocjonalny, 

ale i niepełny rozwój społeczny), a brakiem dostępu do edukacji zdrowotnej i stałej opieki 

medycznej. 

 W kontekście społecznym i zdrowotnym, zachowania małoletnich rodziców wpływają 

negatywnie na edukację i rozwój psychospołeczny zarówno matki, jak i dziecka. 

 Dochody małoletnich matek, częściej niż w przypadku starszych osób, nie wystarczają  

na pokrycie ich miesięcznych potrzeb. Czynnik ten ma istotny wpływ na integrację społeczną. 

 

Zalecenia 

 Zwiększenie wykorzystania zintegrowanych usług w zakresie planowania rodziny  

i opieki okołoporodowej, poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, akcji  

z udziałem przeszkolonych wolontariuszy, a także poprzez wykorzystanie aplikacji technologii 

mobilnych. 

 Lepsza opieka i wsparcie dla kobiet w ciąży, zapewnienie opieki medycznej i wsparcia  

dla młodych matek oraz opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach życia, szczególnie  

w społecznościach, w którym dostęp do takich usług jest ograniczony. 

 Szkolenie i sprzęt cyfrowy dla wolontariuszy / specjalistów, który będzie wykorzystywany  

do wspierania kampanii informacyjnych i interwencji oraz jako narzędzie bezpośredniej 

komunikacji między kobietami a pracownikami służby zdrowia. 
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 Opracowanie narzędzi edukacyjnych, które będą wykorzystywane podczas kampanii 

informacyjnych skierowanych do osób o niskim poziomie umiejętności czytania i pisania. 

 Ułatwienie dostępu kobietom w ciąży w trudnej sytuacji do pobliskiej przychodni / poradni, 

która oferuje usługi opieki prenatalnej i postnatalnej. 

 Zapewnienie wsparcia finansowego, aby uzyskać dostęp do ginekologa i lekarzy ogólnych  

w czasie ciąży (np. transport). 

 Wzmocnienie zdolności władz do zapewnienia usług zdrowotnych dla kobiet w trudnej sytuacji 

(np. działania mające na celu informowanie władz, realizowane na poziomie lokalnym  

i centralnym; plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju opracowany  

z władzami lokalnymi). 

 Poprawa usług oferowanych małoletnim matkom (szczególnie skierowanych  

do niektórych grup etnicznych).  

 Wzmocnienie pozycji ojców, których zaangażowanie w życie dziecka jest niewielkie. 

 Wzmocnienie motywacji młodych matek do poprawy swoejgo życia (aby odnieść sukces, 

zapewnić lepsze życie swoim dzieciom). 

 Konieczna jest aktywna współpraca pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi  

za działania systemowe tj. Pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji 

Narodowej i Narodowym Urzędem Ochrony Praw Dziecka i Adopcji. Powinny one inicjować i 

przeprowadzać aktywne kampanie uświadamiające nastolatkom negatywne skutki i traumy 

nieletnich, które zostają matkami. Potrzebna jest także pragmatyczna analiza sytuacji dziewcząt, 

które zostały matkami, wywodzących się z rodzin, w których dziewczyna była zaniedbywana 

emocjonalnie i szukała uczucia w związku z chłopcem (a nawet mężczyzną). Niepokojące jest 

to, że dzieci urodzone przez nastolatki przejmują od swoich matek chaotyczny wzorzec życia,  

a stąd już tylko mały krok do rozprzestrzeniania się tego zjawiska. 

 Opracowanie i wdrożenie na szeroką skalę interwencji skierowanych nie tylko  

do nastolatków, ale także rodziców i dziadków w społeczności, oprócz krajowych dostawców 

polityki i menedżerów programu. 
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5. Przypadek Hiszpanii 

5.1. Ogólny opis sytuacji w Hiszpanii 

W celu przeanalizowania sytuacji małoletnich matek w Hiszpanii posłużono się danymi 

Narodowego Instytutu Statystycznego (Instituto Nacional de Estadística, INE, 2018) 

Tabela. Liczba urodzeń wydanych przez nastolatki 

Wiek matki Liczba urodzeń 

15 182 

16 298 

17 574 

18 1041 

łącznie 2095 

Źródło: INE, 2018 

Liczba urodzeń wzrasta wraz z wiekem dziewczynek: im starsze, tym więcej urodzeń. Według 

danych z badań Najwyższej Rady Badań Naukowych (CSIC) i Uniwersytetu Complutense  

w Madrycie (UCM) na temat macierzyństwa ryzyko bycia nastoletnią matką jest o 40% wyższe  

w mniej rozwiniętych społecznościach, w porównaniu z obszarami najbardziej uprzywilejowanymi, 

podczas gdy szanse tych kobiet na pierwszą pracę przed 30 rokiem życia są mniejsze o połowę. 

Badanie wskazuje na zagrożenia społeczne związane z ciążami nastolatek: wyższy wskaźnik 

porzucania szkoły, wyższa stopa bezrobocia, ubóstwo i problemy społeczne. Konsekwencje tych 

przypadków w Hiszpanii są następujące: 

 Skrócenie czasu nauki; 

 Ograniczona (w porównaniu do innych grup wiekowych) aktywność w różnych obszarach 

funkcjonowania; 

 Mniejsza szansa na znalezienie stabilnej pracy. 

  

Program edukacji seksualnej w hiszpańskich szkołach powinien być poszerzony w stosunku  

do obecnego, gdyż jest to stosunkowo łatwy sposób zapobiegania niepożądanym zjawiskom 

związanych z życiem seksualnym wśród nastolatków – także w odniesieniu  

do nieplanowanych ciąż. W 2018 roku 182 dziewczęta zaszły w ciążę mając 15 lat lub mniej. 

Można stwierdzić, iż większość z nich nie miała wystarczającej wiedzy związanej  

z aktywnością seksualną. Obecnie (2019 rok) Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia 

współpracują ze sobą, "aby promocja i edukacja w zakresie zdrowia seksualnego afektywnego była 

włączona w sposób przekrojowy i skuteczny do wszystkich etapów edukacji". Instytucje 

zaangażowane w tworzenie Narodowej Strategii Zdrowia Seksualnego są zgodne co do potrzeby 

wzmocnienia wpływu środowiska szkolnego na zdrowe zachowania seksualne.  
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5.2. Narzędzia upodmiotowienia 

W Hiszpanii istnieją miejsca, do których mogą zwrócić się ciężarne nastolatki. Dzięki istnieniu 

dużej liczby organizacji wspierających kobiety, przejście przez proces zmian fizycznych  

i psychologicznych jest łatwiejszy. Organizacje te zatrudniają specjalistów,  

a równocześnie stają się miejscem gdzie osoby w podobnej sytuacji spotykają się, budują relacje  

z innymi kobietami i stają się dla siebie wzajemnie wsparciem. Ośrodki udzielają także pomocy 

matkom po urodzeniu dziecka. 

Pomoc rządowa 

Pomoc oferowana przez rząd w Hiszpanii dla nastoletnich matek niemal nie różni się od tej 

dedykowanym matkom pełnoletnim. Istnieją różne formy pomocy, a niektóre z nich to: 

 Program aktywizacji zawodowej: trwa sześć miesięcy i pomaga matkom długotrwale 

pozostający bez pracy, oferując 430,27 EUR miesięcznie w formie dotacji; 

 Stypendia dla młodych matek podczas studiów, który jest ofertą miasta Granada  

(w południowej Hiszpanii) – program oferuje stypendia do 600 EUR (w zależności od wyników 

w nauce); 

 Stypendium Instituto de Empresa: jest to jedna z najważniejszych szkół biznesu  

w Madrycie, która przyznaje stypendia kobietom, które chcą studiować będąc matkami. Jest to 

jedno z niewielu miejsc w Hiszpanii, które posiadają taką ofertę; 

 Świadczenia z ubezpieczenia społecznego dla samotnych pracujących matek: zasiłek dla matek 

sprawujących opiekę nad dziećmi poniżej 18 roku życia wynosi 24,25 EUR miesięcznie. Aby 

uzyskać dostęp do nich należy złożyć wniosek w Narodowym Instytucie Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

Każda wspólnota autonomiczna posiada ofertę dedykowaną matkom. Na przykład w Madryt 

prowadzi domy dla matek, centra im dedykowane, bezpłatną opiekę macierzyńską  

i przewodniki po istniejących narzędziach i miejscach oferujących wsparcie. 

Pomoc społeczna 

Ministerstwo Zdrowia, Konsumpcji i Opieki Społecznej prowadzi katalog usług socjalnych 

obejmujący wszystkie ośrodki i usługi na terytorium Hiszpanii. W samej Wspólnocie Madrytu 

istnieje 21 ośrodków pomocy społecznej. Ich oferta obejmuje: informację, poradnictwo, doradztwo, 

diagnozę sytuacji i mogą z niej korzystać również nastolatki. Poza tym, ośrodki ofertują także 

wsparcie prawne np. w przypadku, gdy ojciec dziecka nie bierze za nie odpowiedzialności. Pomoc 

społeczna obejmuje również wsparcie finansowe umożliwiające uzyskanie matkom minimum 

socjalnego. Istnieje również oferta dedykowana nastolatkom, która (poza propozycjami związanymi 

np. z aktywizacją zawodową, czy zapobiegania przemocy), skierowana jest do nastoletnich 

rodziców (nr tel.: +34 910375475, e-mail: adolescentesjovenes1@madrid.es). Wsparcie 

ukierunkowane jest na wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, jak również na rozwój samego 

rodzica jako osoby. 
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Lokalne kontakty / punkty wsparcia 

Oprócz wszystkich usług oferowanych przez rząd Hiszpanii, istnieją lokalne organizacje / punkty 

wsparcia, które pomagają matkom od momentu zajścia w ciążę aż do narodzin dziecka.  

 Red Mare (www.redmadre.es). Jest to organizacja powołana, aby wspierać, doradzać i pomagać 

kobietom w przezwyciężaniu trudności wynikających z nieprzewidzianej i, co do zasady, 

niechcianej ciąży. Organizacja zapewnia pomoc medyczną, wsparcie psychologiczne, bezpłatne 

porady prawne, informacje o zasobach i pomocy dla rodzin, towarzyszenie w czasie ciąży, 

szkolenie w zakresie opieki nad ciężarną, podczas i po porodzie, mediacje rodzinne  

w konfliktach, zakwaterowanie w ośrodkach interwencji kryzysowej; 

 Fundación Madrina (madrina.org). Jest to fundacja, która powstała jako reakcja na fakt,  

iż że 95% przypadków młodych kobiet i nastolatek w ciąży, znajdujących się w trudnej sytuacji 

socjalnej i psychospołecznej, pozostaje bez opieki z powodu braku środków. 

 AMA (Acompañamiento a Madres Adolescentes: towarzyszenie nastoletnim matkom) 

(fundesplai.org/ca/infants-i-joves/projectes-infants-i-joves/ama). Organizacja ta ukierunkowana 

jest na zmianę poprzez budowanie podmiotowości młodych kobiet, będących matkami dzieci  

w wieku 0-3 lata. Organizacja organizuje szkolenia, towarzyszy kobietom w macierzyństwie, 

wspiera tworzenie więzi, a także integrację społeczną i zawodową mam. 

 Fundación Acogida (fundacionacogida.org). Organizacja prowadzi dom dla matek – miejsce 

tymczasowego zamieszkania dla matek młodych lub dotkniętych ubóstwem. Założeniem 

ośrodka jest możliwość przebywania w środowisku zbliżonym do rodzinnego, wspierającego 

mamę w rodzicielstwie. Oprócz zakwaterowania i wsparcia, zapewniana jest pomoc w opiece 

nad dziećmi, wsparcie psychologiczne, pomoc w nauce i poradnictwo społeczno-zawodowe. 

Fundacja zajmuje się także zagadnieniami związanymi z pieczą zastępczą. 

5.3. Kontekst prawny 

Ustawodawstwo 

Według Ustawy nr 41/2002, odnoszącej się do autonomii pacjenta "wiek pełnoletności  

w przypadku działań związanych ze zdrowiem został obniżony do 16 lat. W wyjątkowych 

sytuacjach, związanych z poważnymi konsekwencjami lub poważnym ryzykiem, pod uwagę 

zostanie wzięta także opinia rodziców". Dziewczęta pomiędzy 12, a 16 rokiem życia mają prawa  

do wyrażenia swojego zdania, a ich decyzja powinna być brana pod uwagę, jednak samą decyzję 

podejmowana jest przez reprezentujących jej interesy rodziców lub przedstawicieli prawnych. 

Ustawa zezwala na samodzielne wyrażenie zgody przez samego małoletniego w tym wieku, gdy 

jest on "intelektualnie i emocjonalnie zdolny do zrozumienia zakresu interwencji" (Perkal Rug, 

2015). W przypadku aborcji, art. 14 Konstytucji Hiszpanii określa warunki przerwania ciąży.  

W ciągu pierwszych 14 tygodni ciąży, ciąża może zostać przerwana pod dwoma warunkami: 

 kobieta ciężarna została poinformowana o prawach, należnych świadczeniach  

i oferowanym wsparciu publicznym dla macierzyństwa, zgodnie z warunkami ustalonymi  

w paragrafach 2 i 4 artykułu 17 tej Ustawy; 

 upłynął okres co najmniej trzech dni otrzymania powyższej informacji. 
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Ponadto, w kolejnym artykule (art. 15) napisano, że ciąża może być przerwana  

do 22 tygodnia, jednak zapis ten dotyczy jedynie wyjątkowo ciężkich przypadków uszkodzenia 

płodu tj. wad letalnych (prowadzących do śmierci) lub wykrycia poważnej, nieuleczalnej wady / 

choroby. Diagnoza musi zostać potwierdzona przez komisję złożoną z klinicystów. 

5.4. Wnioski / Zalecenia 

Dane dotyczące liczby nastoletnich kobiet w ciąży są niepokojące. Równocześnie, dzięki 

dostępnemu wsparciu sytuacja ta nie musi być oceniana negatywnie. Dedykowana pomoc, usługi 

socjalne są / powinny być ważnym elementem wspierającym kobiety w ich decyzjach dotyczących 

macierzyństwa. 

Należy położyć nacisk na wsparcie młodych matek. Ich sytuacja stawia je przed ważnymi 

wyborami, pytaniami czy wątpliwościami wobec których pracownicy młodzieżowi, instytucje 

publiczne, prywatne, których zadaniem jest niepozostawianie matek i ich dzieci samych. 

Sytuacja matek, ciąża i macierzyństwo wymagają dobrego zaplanowania działań związanych  

z opieką: od opieki lekarskiej po poszukiwanie wsparcia systemowego. W tym celu istnieje 

potrzeba, rozwijania nie tylko narzędzi, ale również źródeł informacji o dostępnym wsparciu  

(m.in. niniejszego podręcznika), aby zapewnić młodym matkom możliwość korzystania z pomocy  

i wspierać je w podejmowaniu decyzji. 

6. Przypadek Białorusi 

6.1. Ogólny opis sytuacji w Białorusi 

Temat nieletniego macierzyństwa rzadko staje się przedmiotem badań badaczy społecznych, 

pomimo tego, że zjawisko to jest dość powszechne. Oficjalne statystyki dotyczące liczby urodzeń 

dzieci przez małoletnie matki praktycznie nie istnieją. Zbiory statystyczne oferują dane dotyczące 

kobiet do 20 roku życia, co oznacza, że razem z małoletnimi w ogólnej statystyce są uwzględnione 

kobiety w wieku 18-20 lat. 

W 2011 roku na Białorusi urodziło się 5741 dzieci dziewczętom i kobietom w wieku 15-19 lat,  

co stanowiło 53,5% mniej niż w 2000 roku. Dziewczęta poniżej 15 roku życia urodziły  

10 dzieci, co stanowi spadek o 1,4% w stosunku do 2000 roku (Belta, 2012). Aby zrozumieć, w 

jakim stopniu problem macierzyństwa nastoletnich dziewcząt dotyczy Białorusi, należy odwołać się 

do danych z 2017 roku. Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi statystyk dotyczących małoletnich 

matek. Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że w 2018 roku w całym kraju zawarto 629 

małżeństw, w których jeden lub oboje małżonkowie byli niepełnoletni. Warto nadmienić, iż 

wskazaniami do obniżenia wieku zawarcia małżeństwa jest ciąża, poród lub uzyskanie pełnej 

zdolności do czynności prawnych. 

N. Nartova (2015) podkreśliła, że nieletnie matki są marginalizowane, problematyzowane  

i stygmatyzowane jako "złe" matki w odbiorze publicznym, a często również  

w środowisku naukowym. Macierzyństwo dziewcząt w debacie funkcjonuje wyłącznie jako 
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problem w znaczeniu "patologii społecznej", symptomu "rozpadu" społeczeństwa, "upadku 

moralnego". W tej sytuacji młoda mama zostaje pozbawiona niezbędnego wsparcia społecznego,  

w tym materialnego, zyskuje natomiast miano osoby występnej. To nastawienie i atmosfera 

społeczna wokół dziewcząt powoduje m.in. sytuacje, w których w XXI wieku ciężarne nastolatki są 

zmuszone do przerwania nauki szkolnej, nie tylko z powodu np. złej kondycji fizycznej, lecz  

w większym stopniu z powodu ciągłej presji, upokarzania, niezrozumienia, czy napiętnowania  

ze strony środowiska. 

6.2. Narzędzia upodmiotowienia 

Poniżej znajduje się lista instytucji / miejsc, które mogą zapewnić pomoc dla nastolatek  

w ciąży i małoletnich matek. 

 Centrum społeczne "Шчаслівы малыш" ("szczęśliwe dziecko") (savechild.by) zapewnia: 

pomoc finansową, w tym zakup niezbędnych mebli, produktów dla niemowląt; miejsce 

tymczasowego zakwaterowania matki z dzieckiem; porady prawne; porady w kwestiach 

zatrudnienia; pomoc psychologiczną. Centrum oferuje: kursy dla młodych rodziców; zajęcia  

dla dzieci w różnym wieku; konsultacje z logopedą i innymi specjalistami; seminaria i warsztaty 

na temat przezwyciężania konfliktów rodzinnych, kształtowania konstruktywnych relacji 

rodzic-dziecko; porady w zakresie planowania budżetu rodzinnego; 

 "Матуля" ("Mamusia") (matylia.by) oferuje: różnego rodzaju konsultacje; wsparcie 

psychologiczne; wsparcie finansowe; bezpłatne mieszkanie tymczasowe; edukację zdrowotną  

i inne istotne informacje dla matek; 

 Placówka rehabilitacji społecznej "Раннія дзеці" ("Wczesne dzieci") (schi9.minsk.edu.by) - 

szkoła z internatem. Oddział zapewnia zakwaterowanie, pomoc medyczną i psychologiczno-

pedagogiczną młodym matkom i ich dzieciom, pomaga młodym matkom wyjść z trudnej 

sytuacji. Wsparcie udzielane jest pod kilkoma warunkami, np. ciąża trwa nie krócej niż  

30 tygodni, a matka chce zatrzymać dziecko, wiek dziecka nie przekracza 3 lat, rodzina 

znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i doświadcza innych trudności w funkcjonowaniu; 

 Centrum Wsparcia Rodziny, Macierzyństwa i Dzieciństwa "Покрова" ("Wstawiennictwo") 

(telefon: +375 (44) 554-68-88) jest instytucją wsparcia społecznego. Zapewnia wszechstronną 

pomoc rodzinom z różnych grup i społecznych, osobom osieroconym,  

z niepełnosprawnościami; 

 Fundacja dla ochrony życia i rodziny "Аткрытыя сэрцы" ("Otwarte serca") (www.prolife-

belarus.org). Organizacja ma na celu: udzielanie pomocy religijnej, psychologicznej  

i materialnej kobietom, które nie zgadzają się na aborcję; prowadzenie wykładów i spotkań  

na temat czystości, tradycyjnych wartości rodzinnych, rodzin wielodzietnych; 

 KaliLaska (You are welcome) - projekt charytatywny, który urządza zbiórkę rzeczy  

i przekazuje je potrzebującym. (www.facebook.com/kalilaska). 
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6.3. Kontekst prawny 

 Nieletnia matka, jak każda inna, ma prawo do świadczeń w związku z urodzeniem dziecka  

i do opieki nad dzieckiem do lat trzech. Może być poproszona o dodatkową pomoc w lokalnym 

centrum usług socjalnych. 

 Jeżeli matka jest uznana za wyemancypowaną, czyli w pełni zdolną do pracy, wtedy sama 

otrzymuje zasiłek. W innych przypadkach, prawo do zasiłku wykonuje opiekun dziecka. 

 Małoletnia, która ukończyła 16 lat, może być uznana za zdolną do pracy, jeżeli pracuje  

na podstawie umowy o pracę (kontraktu) lub prowadzi działalność gospodarczą za zgodą 

rodziców, rodziców adopcyjnych lub opiekuna albo od momentu zawarcia małżeństwa. 

 Zawarcie małżeństwa i ślubu w kraju jest dozwolone od 18 roku życia, ale w wyjątkowych 

przypadkach (ciąża, poród lub emancypacja) wiek zawarcia małżeństwa może być obniżony,  

ale nie więcej niż o trzy lata. 

 

Prawa człowieka podczas porodu 

1. Prawo do świadomej zgody 

Jest to prawo do otrzymania pełnej informacji od lekarza. Oznacza to, że człowiek ma prawo 

wiedzieć i być poinformowany o stanie zdrowia, ryzyku, alternatywnych procedurach medycznych 

i ich spodziewanych rezultatach. Wszystkie warunki porodu powinny być spisane na papierze, który 

powinien być podpisany przez matkę. 

2. Prawo do odmowy interwencji medycznej 

Młoda matka ma prawo powiedzieć "nie". Oznacza to, że matka i tylko matka jest odpowiedzialna 

za podjęcie decyzji o sposobie porodu. Lekarze mogą przejąć odpowiedzialność i kontrolę tylko  

w sytuacjach nagłych.  

3. Prawo do prywatności 

To prawo do podejmowania niezależnych decyzji dotyczących seksualności, reprodukcji  

i rodziny bez ingerencji państwa lub kogokolwiek innego. Systemy opieki zdrowotnej  

dla matek muszą być w stanie przewidzieć i wspierać różnorodne potrzeby i preferencje  

w czasie ciąży i porodu, a także wspierać je z szacunkiem i bez osądzania. 

4. Prawo do równego traktowania. 

Prawo to jest naruszane, gdy ludzie są traktowani w różny sposób, bez dowodów  

na przyczyny tej różnicy, na podstawie takich czynników jak wiek, wskaźnik masy ciała, 

niepełnosprawność, status HIV i inne. 

5. Prawo do zdrowia. 

Każdy powinien mieć dostęp do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej, która jest niezbędna  

dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Obejmuje ono nie tylko fizyczne przetrwanie matki  

i dziecka, ale także poszanowanie ich psychicznego i emocjonalnego dobrostanu podczas porodu  

i po nim. 
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6. Prawo do życia. 

Najważniejsze podczas porodu jest życie matki, następne jest życie dziecka. Wszystkie inne 

czynniki powinny być brane pod uwagę w dalszej kolejności (Minsk Info, 2019). 

6.4. Wnioski / Zalecenia 

Liczba ciąż wśród nastolatek spada, jednak nadal dotyczy znaczącej liczby dziewcząt i młodych 

kobiet. Problematyka ta w Białorusi jest zaniedbana na wielu płaszczyznach. Nie jest ona 

traktowana jako specyficzne zjawisko nawet w badaniach statystycznych. W celu zainicjowania 

poprawy sytuacji niezbędne są zmiany w odbiorze społecznym młodych matek. Młoda matka nie 

może liczyć na wsparcie niemal w żadnym aspekcie swojego funkcjonowania: w otoczeniu 

społecznym, szkolnym, nie jest wspierana przez system. Specjaliści – praktycy pracujący  

z młodzieżą nie posiadają narzędzi pracy z tą grupą i często są w stosunku do niej niechętni. Istnieje 

konieczność nie tylko wspierania młodych matek, lecz także ich rodzin, środowisk szkolnych,  

jak i specjalistów zajmujących się pomocą.  

7. Przypadek Grecji  

7.1. Ogólny opis sytuacji 

W Grecji, według danych Kliniki Ginekologii Dzieci i Młodzieży, Wydziału Położnictwa  

i Ginekologii Uniwersytetu Ateńskiego, w ósmej dekadzie XX wieku dwukrotnie wzrosła liczba 

ciąż, w które zaszły dziewczęta w okresie dojrzewania (1984: 5,3%, 1989: 11,93%), a co za tym 

idzie i aborcji. Według badań, 30-40% dziewcząt w wieku 16-18 lat rozpoczęło aktywność 

seksualną, podczas gdy 30% nie stosowało metody antykoncepcyjnej, a 30% stosowało metody 

nieskuteczne, takie jak "stosunek przerywany". W ciągu ostatnich jednak dwudziestu lat spadła 

częstotliwość urodzeń wśród nastolatek (z 9% w 1985 r. do 5,2% w 2003 r.), co wiąże się  

ze wzrostem liczby aborcji. 

W 2007 roku, zgodnie z Narodowym Serwisem Statystycznym, w Grecji, odnotowano 3 129 

urodzeń z matek w wieku poniżej 18 lat, z czego 76 poniżej 15 lat. Liczba ta nie obejmuje oznacza 

liczby ciąż w tych grupach wiekowych (pełna liczba powinna być powiększona o poronienia  

i aborcje) (ELSTAT, 2008). Zasadniczo, w okresie 2000-2007, nastąpił niewielki wzrost urodzeń 

wśród nastolatek poniżej 15 roku życia. Liczba urodzeń zarejestrowanych w tej grupie wiekowej 

prawie podwoiła się w 2003 r. do 92 urodzeń, podczas gdy w 2007 r. nastąpił niewielki spadek,  

ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Następna grupa wiekowa to 15-19 lat i tu liczba 

urodzeń wzrasta, która w tym samym okresie 2000-2007 wynosi około 3 500 tysiąca, z bardzo 

małymi wahaniami rok do roku. Co najmniej 30 000 młodych dziewcząt poniżej 16 roku życia 

dokonuje aborcji. Całkowita roczna liczba aborcji w Grecji osiąga 150 000, liczba ta pokazuje, 

niewystarczającą edukację seksualną, jak i korzystanie z antykoncepcji. 
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W Grecji połowa nastolatków rozpoczyna życie seksualne 17 urodzinami, a istnieją badania,  

z których wynika, że 73% nastolatków w wieku od 14 do 16 lat ma za sobą jakąś formę aktywności 

seksualnej (Kreatsas, b.d.). Warto wspomnieć, że: 

 Cztery na 10 dziewcząt zachodzi w ciążę przed ukończeniem 20 roku życia i odnotowuje się 

ponad 900 000 nastoletnich ciąż rocznie; 

 Około 40% nastoletnich matek ma mniej niż 18 lat; 

 Dzieci nastoletnich rodziców są częściej ofiarami nadużyć i zaniedbań niż starsze dzieci; 

 Tylko 4 na 10 matek poniżej 18 roku życia kończy szkołę średnią; 

 Około 80% ojców nie żeni się z nastoletnimi matkami swoich dzieci; 

 Tylko 30% nastoletnich matek, które wyszły za mąż po urodzeniu dziecka, utrzymuje te 

małżeństwa. Małżeństwa między nastolatkami są dwa razy bardziej narażone na rozpad,  

niż małżeństwa, w których kobieta ma co najmniej 25 lat. 

7.2. Narzędzia upodmiotowienia 

Czynniki, które wpływają na zachowania rodziców i dostęp do usług społecznych. 

Kultura 

Przekonania i praktyki kulturowe są kluczowymi czynnikami determinującymi zachowania 

rodzicielskie. Kultura wpływa na interakcje z noworodkiem, jak również na sposób sprawowania 

opieki nad rodzicami lub rodziną. Na przykład, w niektórych społeczeństwach przewiduje się jeden 

okres na odpoczynek i odzyskanie sił przez matkę po porodzie (Deitra Lowdermilk, 2006). 

Czynniki społeczno-ekonomiczne 

Warunki społeczno-ekonomiczne często określają dostęp do dostępnych usług. Niezamężne 

samotne matki, jak również nastoletnie matki, stoją w obliczu narodzin dziecka z lękiem. Obecność 

poważnych problemów ekonomicznych może negatywnie wpłynąć na ich zachowania jako nowych 

matek (Deitra Lowdermilk, 2006). 

Greckie instytucje i organizacje, gdzie nastolatka może szukać wsparcia: 

 Centra Ginekologii Dziecięcej i Młodzieżowej (szpitale); 

 Centrum Matki i Dziecka: "MITERA", które świadczy następujące usługi: zamieszkanie dla 

kobiet w ciąży i matek z dziećmi, wyżywienie, opieka medyczna i porodowa, doradztwo  

i wsparcie finansowe dla kobiet w ciąży, opieka nad dzieckiem; 

 Równości płci funkcjonuje w oparciu o Narodowe Priorytety kraju, zatrudnienie, rozwój  

i spójność społeczną, wdrażając zintegrowaną i spójną strategię na lata 2004-2008. Polityka 

obejmuje następujące cele: promowanie kobiet do zatrudnienia i zwalczanie nierówności  

na rynku pracy, zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet, zwalczanie stereotypowych 

wyobrażeń na temat ról płci poprzez procedury edukacyjne oraz wzmacnianie udziału kobiet  

w ośrodkach decyzyjnych; 

 Ministerstwo Zdrowia i Usług Opiekuńczych; 
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 O.A.E.D. (Urząd pracy) zapewnia wsparcie finansowe dla rodzin (samotnych matek) w 

pewnych okolicznościach; 

 Jednostka Planowania Rodziny – wpiera kobiety w pozyskiwaniu środków antykoncepcyjnych, 

personel jednostki zapewnia również bezpłatnie edukację seksualną (także w szkołach) 

obejmującą tematykę zdrowia reprodukcyjnego i antykoncepcji; 

 Krajowa opieka społeczna świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej  

i społecznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i grup społecznych znajdujących się w trudnej 

sytuacji; 

 Arka Świata jest organizacją non-profit zapewniającą opiekę i wsparcie dla matek  

i dzieci; 

 Centrum Wspierania Rodziny, zajmuje się wparciem dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej 

między innymi w domu matek udziela pomocy i kobietom, które doświadczyły przemocy; 

 "Uśmiech Dziecka" oferuje wsparcie dzieciom w różnym wieku, działania z profilaktyki 

przemocy wobec dzieci, zaginięć, medycznych badań profilaktycznych, a także wsparcie  

(m.in. terapeutyczne) dzieci doświadczających przemocy, zaginionych, z problemami 

zdrowotnymi lub żyjących w ubóstwie. 

 

Telefony zaufania: 

 Linia wsparcia w zakresu seksualności: tel. +30 210-7997979 

 Otwarta linia poradnictwa medycznego tel. +30 210-7286332 

7.3. Kontekst prawny  

Władza rodzicielska 

Władza rodzicielska jest prawem, ale także obowiązkiem rodziców (prawo funkcjonalne). 

Obejmuje ona opiekę nad dzieckiem, zarządzanie majątkiem i reprezentowanie go we wszystkich 

sprawach, czynnościach prawnych lub procesach dotyczących jego majątku. Zapewnia ochronę 

interesów osobistych i majątkowych małoletniego. 

Odpowiedzialność rodzicielska wykonywana jest wspólnie przez oboje rodziców. Każda decyzja 

rodziców dotycząca wykonywania władzy rodzicielskiej musi być zgodna  

z interesem dziecka. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie jest w stanie wykonywać władzy 

rodzicielskiej z przyczyn faktycznych (np. pobyt w szpitalu, pozbawienie wolności, dojrzewanie) 

lub prawnych, jego wykonywanie podejmuje drugie z rodziców. W przypadku, gdy oboje rodzice 

nie są w stanie wykonywać władzy rodzicielskiej, małe dziecko ma przyznanego opiekuna 

prawnego, co powoduje obowiązek wykonywania obowiązków rodzicielskich, jednak rodzice nie 

korzystają z władzy rodzicielskiej. 

W sprawach, w których władza rodzicielska jest regulowana przez sąd (np. rozwód lub ustanie 

konkubinatu), sąd będzie brał pod uwagę również ewentualne porozumienia rodziców. Rodzice 

mogą podać swoją umowę do wiadomości sądu poprzez złożenie stosownego dokumentu lub 
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zawierając porozumienie. W przypadku, gdy rozwodzący się rodzice sporządzają umowę, musi ona 

regulować kwestie opieki i kontaktu z dziećmi. 

W pozostałych przypadkach, gdy w przypadku rozstania nie jest włączane postępowanie sądowe – 

rodzice ustalają zasady między sobą (często nieformalnie) – często dzieląc się funkcjami  

i obowiązkami. 

Aborcja 

W Grecji aborcja jest dozwolona pod pewnymi warunkami. Kodeks karny w art. 304 zezwala  

na aborcję tylko za zgodą kobiety ciężarnej i tylko przez lekarza położnika-ginekologa przy udziale 

anestezjologa w zorganizowanej jednostce leczniczej w następujących przypadkach: 

 W ciągu pierwszych 12 tygodni ciąży w każdym przypadku; 

 W ciągu pierwszych 24 tygodni, w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu; 

 W ciągu pierwszych 19 tygodni, jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu, uwiedzenia nieletniej, 

kazirodztwa lub znęcania się nad kobietą niezdolną do stawiania oporu; 

 Bez ograniczeń czasowych, istnieje zagrożenie dla życia kobiety ciężarnej lub ryzyko 

poważnego i trwałego zagrożenia dla jej zdrowia fizycznego lub psychicznego, stwierdzone 

przez lekarza. Również w tej kategorii znajduje się przypadek aborcji płodu z udowodnionymi 

poważnymi dysfunkcjami. 

 

Małżeństwo 

W Grecji, wiek małżeństwa to 18 lat. Z drugiej strony, istnieją dane statystyczne z Grecji dotyczące 

wczesnych małżeństw, które zostały przeprowadzone w okresie 2001-2016 (ELSTAT, 2017). 

Wykres: Liczba nastolatków, którzy zawarli związek małżeński w Grecji w podziale na wiek (2001-

2016) 

 

Źródło: ELSTAT 
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Zgodnie z prawem cywilnym partnerzy z reguły muszą mieć ukończone 18 lat. Jednak,  

gdy występuje ważny powód wniosek o zawarcie małżeństwa można złożyć w sądzie wcześniej. 

Teoretycznie jest to nawet możliwe w przypadku 10-latka. Sąd wysłuchuje stanowiska partnerów  

i ich opiekunów, ale zgoda tych ostatnich nie jest konieczna. Ważnym powodem zawarcia 

małżeństwa przez osobę małoletnią jest jej interes np. w przypadku ciąży, długotrwałej więzi, 

rychłego wyjazdu na długi okres czasu oraz innych podobnych zdarzenia. 

7.4. Wnioski / Zalecenia 

Adolescencja to niewątpliwie trudny okres w drodze rozwoju człowieka. Wiek, wzorzec rodzinny, 

poziom ekonomiczny, poziom wykształcenia, stosunki społeczne, wyobrażenia kulturowe  

i polityczne, przekonania religijne, etyczne oraz osobiste aspiracje na przyszłość wpływają  

na sposób w jaki nastolatkowie spełniają role rodzicielskie. Mimo biologicznej dojrzałości  

do macierzyństwa, nastolatki często nie osiągnęły dojrzałości emocjonalnej pozwalającej  

na sprawowanie roli matki: często są wciąż dziecięco egocentryczne, a ich sposób myślenia 

sztywny. Zmiana wizerunku i podejmowanie nowych ról związanych z odpowiedzialnością i opieką 

nad dzieckiem wprowadza młodą matkę w zakłopotanie i pomieszanie. 

Rodzice muszą posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą seksualności i wprowadzania jej tematyki 

w życie dziecka. Umożliwi im to prowadzenie otwartego, szczerego i dopasowanego do wieku 

dialogu ze swoimi dziećmi na różnych, nawet wczesnych etapach jego życia. Ważnym elementem 

uczenia dzieci przez rodziców jest unikanie ocen etycznych, naturalność, pozytywne nastawienie  

do aktu erotycznego i emocji, które im towarzyszą. 

Intensywne wysiłki powinny być skierowane na edukację młodych ludzi w zakresie seksualności  

i zapobiegania ciąży, z wykorzystaniem odpowiednich służb. W przypadku niechcianej ciąży, 

należy zbadać wszystkie możliwości prawne dotyczące porodu lub aborcji. Decyzja należy  

do nastolatki i jej rodziców.  

Jeśli zostanie podjęta decyzja o aborcji, należy pamiętać, iż powinna zostać wykonana  

w pierwszym kwartale ciąży. Ramy prawne związane z aborcją w wielu krajach są różne  

i relatywnie często ulegają zmianie. 

W Grecji, według danych ELSTAT, 5% urodzeń pochodzi od młodych dziewcząt, od nastolatek.  

2 600 małoletnich kobiet zostaje matkami, a jedna trzecia z nich wychowuje swoje dzieci samotnie. 

Często z ciążą i urodzeniem dziecka wiąże się przerwanie nauki, wyprowadzenie się lub ucieczka  

z domu. Często kolejnym czynnikiem, który sprawia, iż nastoletnie matki znajdują się w trudnej 

sytuacji jest porzucenie przez partnera. Jednak sytuacja nastoletniej matki związana jest także  

z nadzieją, o ile dziewczęta otrzymają odpowiednie wsparcie. Dlatego też istnieje wiele inicjatyw 

krajowych i europejskich mających na celu wspieranie tej grupy docelowej. 

Można zatem stwierdzić, że: 

 nastoletnie matki stoją przed wieloma wyzwaniami w czasie ciąży i po niej. Niniejszy 

podręcznik ma na celu dostarczenie rozwiązań, które pomogą nastoletnim matkom uporać się  

z tym problemem;  
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 w Grecji istnieje wiele organizacji, programów, stowarzyszeń, które zapewniają wsparcie 

społeczne. 

 

Jeśli chodzi o kształcenie, to bardzo powszechnym zjawiskiem jest to, że młode matki bardzo 

często przerywają edukację szkolną. Powody są różne i zależą głównie od środowiska szkolnego, 

sytuacji społeczno-ekonomicznej i polityki socjalnej kraju. Podręcznik zapewnia opcje szkolenia 

edukacyjnego i doradztwa zawodowego, aby ułatwić im drogę do uzyskania dyplomu i dostępu  

do rynku pracy. 

8. Dobre praktyki  

Poniżej przedstawiamy wybrane dobre praktyki z krajów partnerskich dotyczące nieletnich matek 

#1  

Nazwa 

organizacji 

Fundacja Po DRUGIE  

Forma prawna Fundacja 

Kraj Polska 

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

Program edukacyjny “Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ” realizowany przez 

organizację od 2012 roku polega na wprowadzeniu do edukacji młodzieży 

specjalnych symulatorów (Realityworks), które imitują zachowania 

niemowląt. Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do świadomego 

podejmowania decyzji o rodzicielstwie i dojrzałego podejścia do pełnienia 

roli matki/ojca.  

Uczestnicy działania biorą udział w zajęciach warsztatowych, podczas 

których omawiane są najważniejsze zagadnienia związane z rodzicielstwem. 

Poruszane są kwestie dotyczące prawidłowych relacji, dojrzałości 

(niezbędnych warunków dla posiadania dziecka), zdrowia, życia 

seksualnego, pielęgnacji noworodka.  

Po przeprowadzonych zajęciach teoretycznych młodzież otrzymuje pod 

opiekę specjalne symulatory, którymi każdy uczestnik opiekuje się przez 3 

dni, 24 godziny na dobę. Doświadczenie „rodzicielstwa” jest dla młodzieży 

punktem wyjścia do zastanowienia się nad własnym postępowaniem, etapem 

życia i podejmowanymi aktywnościami. 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich 

matek 

Program “Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ” jest działaniem profilaktycznym, 

które skłania młodzież do refleksji na temat podejmowania współżycia i 

przyczynia się do bardziej odpowiedzialnego decydowania o rodzicielstwie.  

Jednocześnie specjalne symulatory niemowląt mogą być wykorzystane do 

pracy z nastolatką oczekującą na narodziny dziecka. Opiekując się lalką 
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przyszła mama może dowiedzieć się w jaki sposób sprawować opiekę, może 

również mentalnie przygotować się do przyszłych zadań. 

Wpływ  budowanie świadomych postaw wobec rodzicielstwa 

 lepsze przygotowanie młodzieży do pełnienia ról matki/ojca 

 bardziej odpowiedzialne podejście młodzieży do współżycia, budowania 

relacji 

 nauka o własnych mocnych i słabych stronach  

 zdobywanie wiedzy na temat rodzicielstwa, ciąży, pielęgnacji 

noworodka 

 budowanie postaw prozdrowotnych 

Źródła www.esymulatory.pl  

 

#2 

Nazwa 

organizacji 

Fundacja Po DRUGIE  

Forma prawna Fundacja 

Kraj Polska 

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

„Ja nie piję” – program profilaktyczny dotyczący zapobiegania picia alkoholu 

przez kobiety w ciąży.  

Program polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć warsztatowych dotyczących 

wpływu alkoholu na płód. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z 

syndromem FAS (płodowy zespół alkoholowy) i FASD (zespół płodowych 

zaburzeń alkoholowych). Na zajęciach mowa jest także o społecznych 

konsekwencjach FAS/FASD. 

W programie, w celu uwrażliwienia uczestników i lepszego zobrazowania 

programu, wykorzystana jest specjalna lalka – symulator dziecka urodzonego 

z FAS (produkt Realityworks). 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich 

matek 

Program edukacyjny „Ja nie piję” jest ważnym działaniem profilaktycznym, 

które pozwala uchronić dzieci (również nastolatek) przed skutkami picia 

alkoholu w czasie ciąży, czyli zespołem FAS i FASD. 

Wpływ  kształtowanie postaw prozdrowotnych 

 wzrost wiedzy uczestników na temat konsekwencji picia alkoholu w 

czasie ciąży (FAS/FASD) 

Źródła www.podrugie.pl  

 

http://www.esymulatory.pl/
http://www.podrugie.pl/
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#3 

Nazwa organizacji Uniwersytet w Coimbrze, Generalny Wydział Zdrowa, Stowarzyszenie na 

rzecz Planowania Rodziny 

Forma prawna Projekt badawczy 

Kraj Portugalia 

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

„Ciąża w okresie dojrzewania w Portugalii: etiologia, decyzja reprodukcyjna i 

adaptacja” – projekt badawczy pod nadzorem Biura Badań, Relacji, Rozwoju i 

Zdrowia Instytutu Psychologii Poznawczej, Rozwoju Zawodowego i 

Społecznego Uniwersytetu w Coimbrze, wspierany przez Wydział Zdrowia 

Reprodukcyjnego Generalnego Wydziału Zdrowia Portugalii oraz 

Stowarzyszenie na rzecz Planowania Rodziny. 

Projekt został wdrożony w 59 placówkach publicznej służby zdrowia  

i 22 szkołach publicznych na całym terytorium Portugalii, a jego celem było 

poszerzenie rozumienia zjawiska zachodzenia w ciążę przez dziewczęta w 

dojrzewania jako łańcucha zdarzeń i decyzji, w oparciu  

o reprezentatywną próbę krajową. Miał on również na celu zidentyfikowanie 

specyfiki regionalnej, która stanowi podstawę  

do wdrożenia zintegrowanych działań prewencyjnych, dostosowanych  

do specyficznych potrzeb regionalnych populacji portugalskiej. Wyniki 

obejmowały poszukiwanie czynników wpływających na 1) zachodzenie w 

ciążę, 2) decyzję reprodukcyjną i 3) mechanizmów przystosowawczych 

dorastających dziewcząt stojących w obliczu kontynuacji lub przerwania 

ciąży." (Pires et al., 2013) 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich 

matek 

Projekt pozwolił zrozumieć czynniki warunkujące zajście w ciążę oraz 

motywację nastolatek do kontynuowania ciąży. 

Wpływ W ramach projektu przedstawiono następujące wyniki (Pires i in., 2013): 

 W większości w ciążę zachodziły dziewczęta spotykające się (randki) od 

ok. 20 miesięcy z dorosłymi mężczyznami; 

 Większość nastolatek zadeklarowała stosowanie antykoncepcji  

w momencie poczęcia i zidentyfikowała niepowodzenie antykoncepcyjne; 

 Istniała znaczna indywidualna i regionalna heterogeniczność  

w procesie podejmowania decyzji o kontynuacji ciąży; 

 Na decyzję o stosowaniu antykoncepcji w dużym stopniu miało wpływ 

pragnienie zajścia w ciążę; 

 Wyniki wyznaczają czynniki ogólne i specyficzne zachodzenia w ciążę 

przez nastolatki. 
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Źródła Związki, Rozwój i Zdrowie (n.d.). Ciąża nastolatek w Portugalii: etiologia, 

decyzja reprodukcyjna i adaptacja [zakończona]. Strona internetowa: 

http://www.fpce.uc.pt/saude/projeto13.html 

Pires, R., Pereira. J, Pedrosa, A. A. & Canavarro, M. C. (2013). Adolescent 

Motherhood: Choice, Acceptance or Resignation? Psic., Saúde & Doenças, 

14(2), pp. 339-347 

 

#4 

Nazwa organizacji “Cuida-te” Program 

Forma prawna Portugalski Instytut Sportu i Młodzieży, I.P. 

Kraj Portugalia 

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

Jego głównym celem jest edukacja dla zdrowia poprzez promowanie 

zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób globalny i integrujący różne 

aspekty funkcjonowania: somatyczne, psychofizjologiczne i społeczne. 

Grupami docelowymi są młodzi ludzie w wieku od 12 do 25 lat, nauczyciele, 

rodzice, liderzy stowarzyszeń, pracownicy służby zdrowia i inne osoby, które 

prowadzą działania w tym obszarze skierowane do młodzieży.  

Projekt "Cuida-te" ma 5 różnych obszarów działania: 

Działanie 1: Jednostki mobilne 

To działanie ma na celu stworzenie usługi łatwo dostępnej dla młodzieży. 

Jednostki Mobilne, odpowiednio wyposażone i posiadające zespół techniczny 

wyspecjalizowany w dziedzinie zdrowia młodzieży, są w stanie zapewnić 

opiekę i doradztwo młodym ludziom, jak również przeprowadzić akcje 

uświadamiające. 

Działanie 2: Szkolenie 

Promowanie edukacji zdrowotnej w miejscu pracy i e-learning, skierowane 

szczegółowo do każdej z grup docelowych, odpowiednio dostosowane i 

właściwe. 

Działanie 3: Debata teatralna 

Działania teatralne i debaty na tematy interesujące młodych ludzi, związane z 

promocją zdrowia, które pobudzają do refleksji i rozmowy nad problemami, 

które ich bezpośrednio dotyczą. 

http://www.fpce.uc.pt/saude/projeto13.html
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#5 

Nazwa organizacji Asociación Solidaridad con Madres Solteras (ASMS) 

 

Forma prawna Organizacja Non-Profit 

Kraj Hiszpania 

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

Organizacja działa na rzecz promocji, społecznego uznania i wszechstronnego 

wsparcia dla rodzin niepełnych. Prowadzi program “Mieszkania Awaryjne”, 

który oferuje zakwaterowanie tymczasowe dla rodzin niepełnych, z 

problemami mieszkaniowymi i w sytuacji zagrożenia socjalnego. Innym 

ważnym projektem jest współdzielenie mieszkań, w którym samotny rodzić 

może odnająć / podzielić się swoim domem z innym samotnym rodzicem – 

projekt zakłada dobór rodzin, tak aby mieszkające tam osoby np. podzielały 

swoje zainteresowania. Oferowane są również mediacje, warsztaty wspólnego 

mieszania i koegzystencji.  

Związek z 

tematyką 

Oba projekty zapewniają wsparcie psychologiczne, poradnictwo i udzielanie 

potrzebnych informacji samotnym matkom, których celem jest poprawa 

funkcjonowania psychologicznego i jakości życia kobiet, a co za tym idzie 

Działanie 4: Biura Zdrowia dla Dzieci i Młodzieży - bezpłatne wizyty 

Bezpłatne, anonimowe i poufne miejsca poradnictwa, zwłaszcza w zakresie 

seksualności, używania substancji, odżywiania i ćwiczeń fizycznych. 

Działanie 5: Wsparcie dla projektów 

Wsparcie finansowe dla projektów mających na celu promocję zdrowia 

młodych ludzi. 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich matek 

Upowszechnianie dobrych portugalskich praktyk w zakresie podnoszenia 

świadomości na temat seksualności w wieku dojrzewania i promowania 

zdrowego stylu życia 

Wpływ Program ten jest w trakcie realizacji. 

Źródła Portugal da Juventude (n.d.). Programa CUIDA-TE. Strona internetowa. 

Retrieved from: 

https://juventude.gov.pt/SaudeSexualidadeJuvenil/ProgramaCUIDATE/Pagina

s/programa-cuida-te.aspx 

Ordinance nº655 / 2008 of July 25 published in Diário da República. 1ª série 

nº 143 

https://juventude.gov.pt/SaudeSexualidadeJuvenil/ProgramaCUIDATE/Paginas/programa-cuida-te.aspx
https://juventude.gov.pt/SaudeSexualidadeJuvenil/ProgramaCUIDATE/Paginas/programa-cuida-te.aspx
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nastoletnich matek osiągnięcie integracji społecznej. 

Wpływ Organizacja proponuje rozwiązania modelowe dla innych organizacji, które 

chcą pomagać samotnym matkom. 

 

Źródła http://www.carabanchelsemueve.org/conocenos/red/asociacion_solidaridad_m

adres_solteras.html#desde_1983_apoyando_a_familias_monomarentales  

 

#6 

Nazwa organizacji Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan  

Forma prawna Organizacja pozarządowa 

Kraj Hiszpania  

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

Od 2008 roku Federacja Stowarzyszeń Matek Samotnie Wychowujących 

Dzieci tworzy krajową sieć podmiotów działających na rzecz rodzin samotnie 

wychowujących dzieci, której celem jest zrzeszanie podmiotów na terenie 

całego kraju i wspólne działanie na rzecz stworzenia warunków sprzyjających 

jakości życia tych rodzin.  

Głównym celem tej sieci jest wpływanie na ustawodawcę i administrację do 

stworzenia rozwiązań prawnych specjalnie dedykowanych dla rodzin 

niepełnych, które mogłoby położyć kres dyskryminacji i wesprze w 

przełamywaniu bezradności osób, samotnie wychowujących dzieci, dla 

których brak specjalnych polityk wsparcia i rozwiązań socjalnych, potęguje 

kryzys w jakim się te rodziny znalazły. 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich 

matek 

Platforma wspierająca i łącząca samotne matki, aby mogły się poznać i 

pozostać w kontakcie. Wsparcie dla zmian rozwiązań prawnych 

wspierających rodziny z jednorodzicielskie. 

Wpływ W projekcie biorą udział 24 podmioty lub grupy rodzinne w 13 wspólnotach 

autonomicznych. 

Źródła https://unaf.org/en/portfolio/familias-monoparentales/ 

  

 

#7 

http://www.carabanchelsemueve.org/conocenos/red/asociacion_solidaridad_madres_solteras.html#desde_1983_apoyando_a_familias_monomarentales
http://www.carabanchelsemueve.org/conocenos/red/asociacion_solidaridad_madres_solteras.html#desde_1983_apoyando_a_familias_monomarentales
http://isadoraduncan.es/es
https://unaf.org/en/portfolio/familias-monoparentales/
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Nazwa organizacji “Matki dla życia. Życie dla matek”, World Vision Rumunia 

Forma prawna World Vision Romania jest organizacją pozarządową, która oferuje programy 

społeczne na rzecz edukacji/ochrony/zaangażowania dziecka, wspierania 

rozwoju gospodarczego społeczności znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji, inicjatyw na rzecz młodzieży. 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

Projekt był realizowany w 30 społecznościach wiejskich w okręgach Dolj, 

Vaslui i Vâlcea. Jednym z celów było ułatwienie kobietom z obszarów 

wiejskich dostępu do opieki okołoporodowej poprzez tworzenie grup 

informacyjno-edukacyjnych i pośredniczenie w relacjach między personelem 

medycznym a kobietami. 

Również w ramach projektu, w debacie "Zdrowie matki - priorytet dla 

Rumunii", przeprowadzonej pod patronatem Komisji Zdrowia i Rodziny Izby 

Deputowanych, Fundacja World Vision Romania i eksperci w dziedzinie 

polityki zdrowia publicznego przedstawili szereg rekomendacji legislacyjnych 

w celu poprawy Narodowego Programu Zdrowia Kobiet i Dzieci. W ramach 

tego programu organizacje wsparły również wystawienie spektaklu teatralno-

dokumentalnego "Foreplay" w Teatrze Narodowym w Bukareszcie, którego 

celem jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności społecznej, a 

szczególnie nastolatków i ich rodziców. Celem wydarzenie było zapobieganie 

wczesnemu macierzyństwu i jego dramatycznym konsekwencjom: porzucaniu 

niechcianych dzieci, osamotnieniu młodych matek, śmiertelności matek i 

utrwalaniu błędnego łańcucha ubóstwa i dyskryminacji. Pokaz po raz 

pierwszy podjął temat przedwczesnych narodzin. W ramach projektu 

stworzono dwie aplikacje na telefony komórkowe: 

- 1 aplikacja wspomagająca planowanie rodziny, pomagająca kobiecie w 

identyfikacji i kontroli okresów płodnych; 

- 1 aplikacja do opieki prenatalnej i przygotowania do porodu, która 

automatycznie przypomina matce o harmonogramie wizyt lekarskich i 

badaniach w ciąży, a także oferuje zestaw zaleceń dotyczących przygotowania 

do porodu. 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich 

matek 

Wspierając organizację spektaklu teatralnego "Foreplay", organizacja World 

Vision, we współpracy ze Stowarzyszeniem Art Revolution, wysłała sygnał 

alarmowy dotyczący sytuacji nastolatków w Rumunii, ich relacji z bliskimi 

oraz środowiska społecznego, w którym wzrastają i rozwijają się, w którym 

często jest wiele deficytów (brak rodziców wyjeżdżających do pracy za 

granicę, ubóstwo, niska dostępność do placówek służby zdrowia w obszarach 
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wiejskich). 

Wpływ Ponad 15000 kobiet w wieku od 15 do 40 lat ma dostęp do łatwego i 

dostępnego planowania rodziny, a także może bardziej świadomie i 

odpowiedzialnie kontrolować swoją ciążę. 

Źródła https://worldvision.ro/mame-pentru-viata-viata-pentu-mame-a815.html  

 

#8 

Nazwa organizacji Ghiocelul Social Services Center – Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z 

Niepełnosprawnościami, DGASPC Bacau 

Forma prawna Ośrodek dzienny dla dzieci zarówno mieszkających z rodziną, jak i 

zagrożonych separacją i rozdzielonych od rodziców. 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

Model opracowany i wdrożony w ramach Projektu "Zapobieganie niechcianej 

ciąży i zmniejszenie liczby porzuconych dzieci", realizowanego w latach 

2016-2018, w partnerstwie z SERA Romania. 

Mobilny zespół prowadził działania informacyjne na poziomie lokalnym i 

samorządowym; ocenę społeczną i medyczną; prowadzenie działań 

edukacyjnych dotyczących metod antykoncepcyjnych, edukację seksualną, 

poradnictwo psychologiczne; planowanie rodziny; doradztwo dla matek i 

rodzin; udzielanie wsparcia i szkolenia w zakresie higieny i zdrowia 

reprodukcyjnego; wsparcie i poradnictwo; ocenę i monitoring po zakończeniu 

usługi. Bezpośrednimi beneficjentami są kobiety, które rozważają porzucenie 

dziecka; kobiety, które porzuciły jedno lub więcej dzieci lub były w sytuacji, 

w której musiały zwrócić się o pomoc do Komisji Ochrony Dziecka; 

nastolatki objęte systemem ochrony DGASPC oraz nastolatki w środowisku; 

przypadki zgłoszone przez różne instytucje; kobiety, które zwracają się 

bezpośrednio do mobilnego zespołu w celu zapobiegania porzuceniu poprzez 

zapobieganie niechcianej ciąży i dla których po dochodzeniu okazuje się, że 

interwencja jest konieczna dla nich oraz ich rodziny. 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich 

matek 

Interwencje prowadzone poprzez mobilny zespół, pracujący w środowisku 

osoby, która potrzebuje pomocy; ułatwienie dostępu tej osoby do usług 

publicznych w społeczności - usług medycznych, społecznych, itp. Ponadto, 

mobilny zespół stworzył partnerstwo pomiędzy instytucjami, organizacjami, 

tak aby w rezultacie powstał funkcjonalny mechanizm wczesnej identyfikacji i 

interwencji w sytuacjach ryzyka, aby zapobiec niechcianej ciąży lub 

porzuceniu dziecka. 

https://worldvision.ro/mame-pentru-viata-viata-pentu-mame-a815.html
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Wpływ Pomocą objęto 1257 osób. W projekcie rozdano 435 środków 

antykoncepcyjnych, odbyło się 62 spotkań grupowych, 179 spotkań 

indywidualnych; 259 wizyt lekarskich; 1452 wizyty domowe mające na celu 

zmniejszenie występowania niechcianej ciąży wśród nastolatek. Rezultatem 

jest zmniejszenie liczby dzieci porzuconych / zinstytucjonalizowanych; 

reintegracja społeczną, rodzinna, szkolna i zawodowa kobiet, pogłębienie 

wiedzy, zwiększenie stopnia zaangażowania społeczności lokalnej oraz 

instytucji państwowych i samorządów. 

Źródła www.dgaspcbacau.ro  

 

#9 

Nazwa organizacji Eva – Konsultant Zdrowotny dla Kobiet / DOC+ 

Forma prawna Prywatna firma medyczna 

Kraj Dostępna wszędzie w języku rosyjskim 

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

Bot-Eva odpowiada na intymne pytania i edukuje na tematy związane z 

ciałem. Dzięki inicjatywnie, kobiety mają miejsce na wymianę i zadawanie 

pytań dotyczących ciąży, antykoncepcji, menstruacji, seksu, zdrowia 

reprodukcyjnego, infekcji itp. Informacje oparte są na rzetelnej wiedzy i 

neutralne światopoglądowo. U podstaw wszystkich zaleceń leżą zasady 

medycyny opartej na dowodach. Konsultantami medycznymi byli lekarze i 

ginekolodzy Anna Kanab i Tatiana Rumiancewa. 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich matek 

W projekcie oferowane jest doradztwo 

Wpływ  Anonimowa 

 Profesjonalne porady  

 Dostępna wszędzie i dla każdego 

Źródła http://boteva.docplus.ru/?utm_referrer=http%3a%2f%2fmihck.info%2fnode%

2f858 

Również na vk.com, facebook, telegram 

 

 

#10 

http://www.dgaspcbacau.ro/
http://boteva.docplus.ru/?utm_referrer=http%3a%2f%2fmihck.info%2fnode%2f858
http://boteva.docplus.ru/?utm_referrer=http%3a%2f%2fmihck.info%2fnode%2f858
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Nazwa organizacji Kobiety razem 

Forma prawna Grupa samopomocowa dla kobiet 

Kraj Białoruś 

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

Grupa wsparcia dla kobiet w okresie ciąży i 1 rok po porodzie. 

W projekcie bierze udział około 150 wolontariuszy na terenie całej Białorusi. 

Nie wszystkie rodzaje pomocy są dostępne wszędzie na całym terytorium. 

Aby uzyskać pomoc należy zarejestrować się i wypełnić krótki formularz w 

społeczności na Facebooku. Post na Facebooku może być publiczny, istnieje 

także możliwość pozostania anonimową. 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich 

matek 

Pomaga poznać się i promuje wzajemną pomoc wśród młodych matek. 

Wspiera budowanie społeczności młodych matek. 

Wpływ Grupa ma zadanie pomóc młodym matkom w kilku obszarach, takich jak: 

 przygotowywanie i dostarczanie jedzenia do domu; 

 sprzątanie domu; 

 dowiezienie do lekarza; 

 wyprowadzenie psa na spacer; 

 prowadzenie wsparcia i poradnictwa psychologiczne przez Internet; 

 telefonicznej pomocy / porad laktacyjnych; 

 wsparcie starszych dzieci (w razie potrzeby); 

 wsparcie w innych zadaniach związanych z pojawieniem się dziecka (np. 

w przestawieniu mebli). 

Wsparcie finansowe nie jest dostępne. 

Źródła https://www.facebook.com/groups/1230212737028210/  

 

#11 

Nazwa organizacji Arka Świata i Rodzinna Adopcja 

Forma prawna Organizacja Non-Profit 

Kraj Grecja 

Opis praktyki 

(projektu lub 

Uczestnikami projektów są głównie samotni rodzice, pozbawieni pomocy  i 

wsparcia. Rodzic jest wspierany, aby mógł w pełni podjąć swoją rolę 

https://www.facebook.com/groups/1230212737028210/
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organizacji) rodzicielską. W programie oferowane jest wsparcie profesjonalistów: 

pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, specjalistów z zakresu 

zdrowia psychicznego, organizacja współpracuje także z innymi podmiotami. 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich 

matek 

Oba projekty mają na celu zapewnienie profesjonalnego wsparcia 

psychologicznego, poradnictwa i informacji dla nastoletnich rodziców w 

zakresie wczesnego macierzyństwa i radzenia sobie z problemami. 

Wpływ W całym 2017 roku z oferty skorzystało 120 rodzin z rodzicem samotnie 

wychowujących dzieci (92 w Atenach i 28 na Chios) oraz niepełnoletnich 

matek. 

Źródła https://observatory.sustainablegreece2020.com/en/practice/programma-quot-

yio8esias-ths-oikogeneiasquot.1283.html 

 

#12 

Nazwa organizacji “Human Impact Center” 

Forma prawna Firma prywatna 

Kraj Grecja  

Opis praktyki 

(projektu lub 

organizacji) 

Projekt ma na celu integrację wrażliwych grup społecznych (rodziny niepełne, 

uchodźcy, imigranci ekonomiczni) na rynku pracy. Wyeliminowanie 

nierówności i zwiększenie włączenia społecznego. a także wzmocnienie, 

utrzymanie i poprawa zatrudnienia pracowników i osób samozatrudnionych. 

Związek z 

tematyką 

nastoletnich 

matek 

Projekt ten ma na celu zarówno zapewnienie doradztwa dla wrażliwych grup 

społecznych (m.in. nastoletnich matek), jak również zapewnienie doradztwa 

zawodowego i wsparcie zatrudnienia. 

Wpływ W ramach projektu udało się zaktywizować znaczną grupę (spośród 300 

beneficjentów) i sprawić, że jest ona w stanie domagać się praw takich jak 

edukacja, opieka zdrowotna, itp. 

Źródła http://www.hellaskps.gr/bestpractices/proj.asp?pId=36  

 

 

#13 

https://observatory.sustainablegreece2020.com/en/practice/programma-quot-yio8esias-ths-oikogeneiasquot.1283.html
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Nazwa 

organizacji 

MOM (Maternity Opportunities and Mainstreaming) / Projekt realizowany w 

ramach programu Erasmus+ 

Typ organizacji Publiczna 

Kraj Grecja, Bułgaria, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania 

Opis praktyki Projekt ma na celu pomoc matkom w rozwijaniu kompetencji z zakresu: 

umiejętności miękkich, zdobyciu doświadczenia zawodowego, budowania 

świadomych postaw i doświadczeń macierzyńskich, rozwój umiejętności, 

zapewnienie zasobów i wsparcie w zatrudnieniu. 

Znaczenie dla 

projektu Bonda 

Projekt MAMA ma na celu przedstawienie macierzyństwa jako 

doświadczenia rozwojowego i dostarczenie matkom umiejętności miękkich, 

które są niezwykle przydatne w pracy zawodowej. 

Wpływ praktyki Efektem projektu jest radykalna zmiana postrzegania macierzyństwa jako 

sposobu na zdobycie umiejętności i niezbędnych kompetencji związanych z 

organizacją, rozwiązywaniem problemów, radzenia sobie z problemami, 

komunikacją, przywództwem. Równocześnie ma na celu zmianę w 

postrzeganiu macierzyństwa przez rynek pracy (przede wszystkim wśród 

menedżerów) i szerszej rozumiane otoczenie społeczne. Dzięki realizacji tego 

celu urlop macierzyński i macierzyństwo jako takie będzie postrzegane jako 

okres rozwoju, także zawodowego.  

Wreszcie, celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie kobiet, które 

są obecnie dyskryminowane, co zarówno dotyczy matek, jak i osób, które 

potencjalnie postrzegane są jako osoby, które mogą zajść w ciążę i urodzić 

dzieci. 

Źródła https://www.eu-mom.eu/en/public/215    

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie 
 

https://www.eu-mom.eu/en/public/215
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Niniejszy podręcznik ma stać się zasobem, który posłuży profesjonalistom pracującym  

z młodzieżą, wspierając ich w pracy z nastoletnimi matkami. Mamy nadzieję, iż poszerzy on zestaw 

stosowanych narzędzi i metod pracy, a także wzbogaci podejście i spojrzenie na tę problematykę. 

Dobre funkcjonowanie młodych kobiet, które zachodzą w ciążę i rodzą dzieci powinno zyskać  

na znaczeniu w europejskich politykach społecznych, w których obecnie nastoletnie matki nie są 

traktowane jako oddzielna grupa o specjalnych potrzebach. Nie ma specyficznych rozwiązań  

i systemu wsparcia dedykowanego tej grupie. Różni profesjonaliści i specjaliści pracujący  

z młodzieżą: pracownicy socjalni, psychologowie, czy wychowawcy często nie mają 

wystarczających narzędzi i wszechstronnej wiedzy wspierających ich w pracy z nastoletnimi 

matkami. 

Poprzez tematykę niniejszego podręcznika i jego zawartość pragnęliśmy dostarczyć narzędzia 

poszerzania kompetencji potrzebnych w pracy z tą grupą, a także informacje dotyczące ogólnej 

sytuacji, dostępnego wsparcia i regulacji prawnych w różnych krajach europejskich. Zadaniem 

opracowania jest wspieranie włączania społecznego młodych mam poprzez nowoczesne narzędzia 

pracy, różnorodne spojrzenie i podejście, aktualną informację o sytuacji, czy wymianę dobrych 

praktyk. 

Dzięki współpracy organizacji z Polski, Rumunii, Grecji, Białorusi, Hiszpanii i Portugalii 

pragnęliśmy wesprzeć pracowników młodzieżowych w ich codziennej, trudnej i znaczącej pracy  

z nastoletnimi matkami. 
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