
 
 

 



Zwięzły opis realizacji:  

 

Program był realizowany dzięki działalności fundacji „Po drugie” działającej przy 

ZPiSdN w Warszawie – Falenicy. Wynajęcie fantomów sfinansowała fundacja „Żyć na 

nowo” działająca przy ZPiSdN w Zawierciu. W dniach 10-11.10.2012 roku w ramach 

programu wychowanki brały udział w dwunastogodzinnym szkoleniu  prowadzonym 

przez wykwalifikowaną położną, psycholog oraz pedagog. Zajęcia dotyczyły  opieki nad 

noworodkiem, życia płodowego dziecka oraz sferą psychiczną matki i dziecka w okresie 

ciąży, połogu i pierwszych miesiącach życia małego człowieka. Wspólnie z kadrą  

uczestniczyły również w szkoleniu dotyczącym obsługi lalek – fantomów  prowadzonym 

przez wychowawcę ZPiSdN w Falenicy oraz serwisanta firmy produkującej lalki. 

 Zadanie wychowanek polegało na sprawowaniu stałej opieki nad lalką przez trzy 

doby. Dotyczyło każdej wychowanki objętej programem. Lalka jest zaprogramowana tak 

aby swoim działaniem naśladować zachowanie noworodka.  

 

 Przebieg programu: 

1. Zebranie i przygotowanie akcesoriów potrzebnych do stworzenia realnych 

warunków niezbędnych do opieki nad noworodkiem. 

2. Ankieta diagnostyczna  

3. Ciąża – 9 odpowiedzialnych miesięcy – warsztat dotyczący właściwego 

postępowania w czasie ciąży. 

4. Warsztaty z położną – najważniejsze informacje z zakresu opieki i pielęgnacji 

noworodka. 

5. Warsztaty z psychologiem – emocje związane z ciążą i opieką nad małym 

dzieckiem. 

6. Jak kochać, wychowywać i uczyć – modele postępowania z dzieckiem oparte na 

nauce i życiu Janusza Korczaka. W ramach zajęć wychowanki poznały sylwetkę 

autora i lekarza  (zapoznały  się z filmem Andrzeja Wajdy „Korczak”), wzięły 

udział w prelekcji dotyczącej praw dziecka i ich rozumienia. 

7. Praktyka - Każda uczestniczka otrzymała pod opiekę specjalną lalkę. Przez trzy 

dni musiała opiekować się nią jak prawdziwym dzieckiem. Lalki wykorzystane w 

projekcie są odpowiednio programowane i dzięki specjalnej bransoletce, którą 

otrzymuje opiekun, reagują tylko na jego pomoc. Jedynie opiekun może lalkę 

uśpić, pocieszyć itp. Praca wychowanek z lalką trwała 24 godziny na dobę przez 

trzy kolejne dni. 

8. Ankieta Ewaluacyjna 

9. Przygotowanie dokumentacji oraz przekazanie lalek. 

10. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu programu oraz jego ewaluacji, 

przedstawienie podczas posiedzenia Rady Placówki. 

11. Sporządzenie Dziennika młodej mamy na podstawie refleksji wychowanek 

biorących udział w programie. 



 Uzyskane efekty:  

 

Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i 

formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd.  

 

 

 

------------------------- 

 Wnioski jakie z realizacji programu wyciągnęły uczestniczki: 

- projekt spowodował odsunięcie myśli o macierzyństwie, 

- program uświadomił, że bycie matką jest trudne, ciężkie, wyczerpujące, 

- projekt podniósł świadomość wychowanek dotyczącą stosowania antykoncepcji, 

- niezwykle istotny jest wzrost świadomości dziewcząt w zakresie bezpiecznych 

zachowań w czasie ciąży, 

- dojrzalszy i rozważniejszy stosunek do macierzyństwa uświadomienie, że 

macierzyństwo nie jest łatwym zadaniem, a co za tym idzie powinno być poparte 

poważną, życiową decyzją. 

 Z obserwacji oraz  uzyskanych efektów nasuwa się wniosek, że realizacja 

programu przyniosła wiele korzystnych zmian w świadomości wychowanek dotyczących 

podejmowania decyzji o rodzicielstwie a co za tym idzie istnieje potrzeba realizacji 

kolejnych tego typu programów. 

Brak 

Wychowanki poznały podstawowe zasady właściwego żywienia i pielęgnacji 

noworodka oraz postępowania w czasie ciąży. Zapoznały się także  

z zagadnieniami z zakresu praw dziecka, a co niezwykle ważne, doszły do wniosku, że 

decyzja o macierzyństwie powinna być dobrze przemyślana. Część praktyczna projektu 

(opieka nad specjalną lalką/fantomem) pozwoliła uczestniczkom doświadczyć na 

„własnej skórze”, że bycie mamą to zadanie wymagające odpowiedzialności, 

cierpliwości i poświęcenia. Wychowanki podsumowując zadanie napisały m.in.:  

- dziecko to odpowiedzialność, teraz już wiem że wiąże się z dojrzałością i 

ustatkowaniem, 

- teraz już wiem, że opieka nad dzieckiem to nie jest taka łatwa sprawa, choć 

wcześniej myślałam zupełnie inaczej 

- wiedziałam, że bycie mamą to obowiązek, ale teraz mogłam się przekonać jak 

wielki to obowiązek - ile na prawdę nerwów i wysiłku to kosztuje,  

- jeszcze niedawno chciałam mieć dziecko, ale nie wiedziałam, że to jest tak wielka 

odpowiedzialność. Zmieniłam zdanie, bo nie wiem czy byłabym w stanie sobie 

poradzić. Uważam, że jest jeszcze dużo czasu na to żeby myśleć o dziecku.                            



 


