
Rodzic w zastępstwie 
mamy i taty: zawód i rola
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Zespół wyczerpania emocjonalnego

Wypalenie zawodowe

Syndrom Wyczerpania

R.C. Sullivan w 1979 r. zaobserwowała u rodziców 
dzieci z autyzmem stan zmęczenia zarówno 
fizycznego jak i psychicznego. 

Sytuacje wyzwalające objawy zespołu wypalenia 
występują w wyniku sprawowania opieki nad osobami 
z poważnymi zaburzeniami zdrowotnymi lub 
zaburzeniami w zachowaniu.
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Ważna jest świadomość tego, że to co 
Wy, rodzice zastępczy, robicie to nie 
jest wychowywanie tak po prostu, ale 
zadanie niebywale trudne, realizowane 
w skomplikowanych okolicznościach, 
na które nie zawsze macie wpływ. 

Opieka nad dziećmi o szczególnych 
potrzebach predysponuje rodziców 
zastępczych do szybszego 
przemęczenia stąd potrzeba wsparcia 
motywacyjnego, emocjonalnego, 
behawioralnego i terapeutycznego 
w długotrwałym procesie opieki.

Potrzeby dziecka:

• Biologiczne
• Psychospołeczne
• Poznawcze
• Potrzeby „traumatyczne 

i chorobowe”
• Potrzeby zgadywane 

„czy mogę wziąć jabłko”, 
dziecięcy lęk przed 
wyrażaniem potrzeb
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Wyczerpanie emocjonalne

Trzy stadia wg. Christiny Maslach

1. Stadium wyczerpania 

emocjonalnego

Subiektywne poczucie 

nadmiernego przemęczenia

i wyczerpania zasobów, 

obniżenie nastroju, poczucie 

wyeksploatowania i braku 

możliwości regeneracji sił.

2. Stadium 

depersonalizacji

i cynizmu

Dystansowanie się w 

stosunku do 

współpracowników, 

domowników, rozluźnienie 

więzi emocjonalnej, poczucie 

bezsensu, spadek poczucia 

odpowiedzialności, apatia.

3. Stadium braku 

poczucia osobistych 

osiągnięć

Negatywna ocena własnych 

kompetencji, obniżone 

poczucie dokonań 

osobistych, brak poczucia 

skuteczności oraz 

zorientowanie na porażce, 

wycofywanie się z 

obowiązków rodzicielskich.
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Predyspozycje 

osobowościowe

Relacje i interakcje 

w bliższym 

otoczeniu

Rozpoznanie

Czynniki 

społeczne 

i kulturowe

► Stres 

► Alienacja

► Zmęczenie fizyczne

► Nerwica egzystencjonalna

► Wypalenie, jako syndrom wyczerpania

Rola i zawód rodzica



Jak Fundacja EY 
odpowiada na potrzeby 
środowiska rodzinnej 
opieki zastępczej?

Panel pomocowy
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Misją pracowniczej Fundacji EY jest 

wspieranie rodzicielstwa 

zastępczego poprzez udzielanie 

wielopoziomowej pomocy zastępczym 

rodzicom i dzieciom pozostającym pod ich 

opieką.

Fundacja EY
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Projekty

Fundacja EY

Pomoc 

psychologiczna
Promocja

Pomoc 

edukacyjna

Pomoc 

finansowo-rzeczowa

► Klucz do jutra – wolontariat
w Krakowie, Wrocławiu 
Poznaniu, Łodzi i Warszawie

► CEMS CHANCE –
trzydniowe warsztaty dla 
młodzieży na SGH

► Skrzydła Usamodzielnienia 
– warsztaty umiejętności 
życiowych dla 
usamodzielniającej się 
młodzieży 

► Możesz ITy (CodersLab) 
nauka programowania 

► Wygraj rodzinne wakacje –
wyjazdy letnie dla rodzin 

► Akademia Letniej Przygody 
– wyjazd dla dzieci, gdzie 
opiekunem jest babcia, 

► Ferie z pasją – wyjazdy 
zimowe dla młodzieży

► Podaj dalej 

► Akcja Wyprawka Szkolna

► Akcja Świąteczna

► 1 % dla Twojego Domu

► Prośby indywidualne

► Akademia Świadomego 
Rodzica – trening 
interpersonalny oraz trening 
umiejętności wychowawczych

► Zrozumieć dziecko –
warsztaty psychoedukacyjne

► Turnusy terapeutyczne dla 
dzieci z FAS i innymi 
dysfunkcjami

► Podwieczorek z ekspertem –
spotkania z psychologiem dla 
opiekunów spokrewnionych

► 30 Maja – świętujemy razem 
Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego

► Konferencje, debaty 
o rodzinnej opiece zastępczej

► Dobroczyńca Roku

► Publikacje o życiu RZ, RDD

► Forum Darczyńców

► Away Day z pracownikami EY
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jest odpowiedzią na potrzeby rodziców zastępczych 
chcących poszerzyć wiedzę na temat efektywnego 

wspierania przyjętych dzieci w ich rozwoju intelektualnym 
i emocjonalnym. Obecnie trwa nabór do 8 edycji projektu.

Agnieszka.palka@pl.ey.com.pl

Akademia Świadomego Rodzica

Udział w AŚR traktuję jako 

niesamowity prezent. Po 

treningach czuję się 

jakbym otrzymała 

dodatkowy zmysł, który 

pozwala mi patrzeć 

uważniej na siebie samą 

i swoje dzieci (mojego 

męża też ;-))

„
Nasze spotkania pomogły mi 

lepiej odczytywać i wyrażać 

swoje uczucia, być uważniejszą 

na innych, bardziej rozumieć 

potrzeby moich domowników. 

AŚR pozwoliła mi na świadome 

zobaczenie sytuacji trudnej 

oczyma dziecka i bezpieczne 

rozwiązanie jego problemu.

„
Nie wiem ile książek musiałbym 

przeczytać, aby posiąść wiedzę, 

którą zdobyłam na treningach. 

Akademia Świadomego Rodzica 

to przyspieszony kurs 

świadomości, rozwoju 

osobistego, treningu 

kompetencji, uważności 

i szacunku.

„

mailto:Agnieszka.palka@pl.ey.com.pl
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Turnus terapeutyczny MNRI 

Fundacja EY

Jest to pierwsze nasze zetknięcie się z tą formą terapii 

i wiążemy z nią spore nadzieje na poprawę jakości życia 

naszego dziecka. Jesteśmy bardzo zadowoleni z formy 

przeprowadzonej terapii oraz pod ogromnym wrażeniem 

profesjonalizmu i życzliwości rehabilitantów.

Jesteśmy wdzięczni, że nasze dziecko mogło mieć 

diagnozę i tyle dni rehabilitacji. Zauważamy, jak dobrze 

Iza reaguje na terapie i staje się troszkę bardziej 

zintegrowana. Czujemy, że tędy droga, aby pomóc jej 

funkcjonować. Widząc zmiany chcemy nauczyć się tej 

metody, aby w domu realizować program neurostymulacji. 

Mąż obiecał nawet kupić stół do masażu.

Turnus Terapeutyczny MNRI daje możliwość poznania 

metody pracy terapeutycznej pomocnej we wspieraniu 

rozwoju dziecka z różnego rodzaju obciążeniami. Metoda 

MNRI jest nieingerująca, łatwa w realizacji, wzmacniająca 

budowanie więzi między rodzicem a dzieckiem.
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W celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia 
i integracji środowiska opiekunów zastępczych co roku organizujemy 

ogólnopolski konkurs grantowy na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego. Więcej informacji znajduje się na www.ey.com.pl/fundacja

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

grant do 6.000zł

1. Promocji rodzicielstwa 

zastępczego i pozyskiwaniu 

kandydatów na rodziców 

zastępczych.

2. Wewnętrznej integracji 

środowiska rodzin 

zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka oraz 

placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu 

rodzinnego.

3. Rozwojowi kompetencji 

opiekunów zastępczych.

Złożone projekty powinny służyć trzem celom:

http://www.ey.com.pl/fundacja
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Fundacja EY

Rondo ONZ 1 

00-124 Warszawa

Agnieszka Palka – Team Leader

Office: +48 22 557 78 80 | Agnieszka.Palka@pl.ey.com

Website: http://www.ey.com/fundacja

mailto:Agnieszka.Palka@pl.ey.com
http://www.ey.com/fundacja

