Poradnik
dla rodziców
wyjeżdżających
za granicę
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Jeśli jesteś rodzicem i jedziesz do pracy za granicę, a Twoje dziecko
zostaje w Polsce – ta broszura jest dla Ciebie.
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Bardzo wielu rodziców w Polsce wyjeżdża za granicę
do pracy. Część z nich zostawia w Polsce dzieci – pod
opieką żony albo męża, rodziny lub przyjaciół.
Niektórzy wyjeżdżają na pół roku, rok albo dłużej.
Wielu rodziców podróżuje między Polską a krajem,
w którym pracują. W każdym przypadku emigracja
rodzica do pracy oznacza, że przed wyjazdem trzeba
zadbać o sprawy dziecka.

Ten poradnik pomoże ustalić, jakie sprawy
potrzebujesz załatwić, zanim pozostawisz
dziecko pod opieką innej osoby na czas
swojej nieobecności. Piszemy też o tym,
co możesz zrobić podczas pracy za granicą,
żeby utrzymać dobry kontakt z dzieckiem.

Prawa i obowiązki
rodzicielskie
Jako rodzic, jeśli sąd nie postanowił inaczej, masz prawo i obowiązek
decydować o różnych sprawach dotyczących swojego dziecka. Na przykład:
Twoja zgoda jest potrzebna, żeby dziecko zostało zbadane przez lekarza
albo żeby pojechało na szkolną wycieczkę. Gdy Ciebie nie ma, a zgody
nie może wydać drugi rodzic, nikt inny nie może Ciebie zastąpić w tych
sprawach. Nikt nie może za Ciebie podejmować wielu decyzji w sprawach
dziecka.
Polskie przepisy nie przewidują możliwości przekazania drugiej osobie
władzy rodzicielskiej poprzez oświadczenie składane u notariusza.
Zgodnie z prawem możesz przekazać władzę rodzicielską tylko poprzez
Sąd Rejonowy. Notarialne powierzenie opieki nad dzieckiem nie jest zgodne z prawem i nie daje drugiej osobie prawa do podejmowania decyzji o
Twoim dziecku.

Mimo to możesz:
• Być w regularnym kontakcie z dzieckiem, szkołą dziecka. Poinformuj
wychowawcę dziecka o swoim wyjeździe i wspólnie ustalcie, w jaki sposób
podtrzymać regularny kontakt.
• Przypilnować, żeby dziecko zawsze miało zawsze przy sobie numer kontaktowy do Ciebie.
• Zostawić kontakt telefoniczny tak, aby w przypadku trudnej sytuacji
(choćby gdy dziecko złamie nogę) można było się z Tobą jak najszybciej
skontaktować. Kontakt zostaw w szkole, w miejscach, do których uczęszcza
dziecko (klub sportowy, ośrodek kultury itp.), a także sąsiadom i rodzicom
przyjaciół Twojego dziecka.
• Zadbać o kontakt ze szkołą, kiedy tylko jesteś w Polsce. Nie tylko dowiesz
się wtedy, jak dziecko radzi sobie z nauką, ale podejmiesz decyzje na temat udziału dziecka w różnych sprawach szkolnych: wycieczkach, egzaminach – gdzie zgoda rodzica jest potrzebna.
Pamiętaj, jeśli okaże się, że Twoje dziecko jest w Polsce bez potrzebnej opieki, sąd może pozbawić Cię władzy rodzicielskiej,
a dziecko objąć opieką państwa.

Planowanie
wyjazdu
Gdy przygotowujesz się do wyjazdu za granicę, koniecznie szczerze porozmawiaj o tym z dzieckiem. To bardzo ważne, aby dziecko wiedziało jak
najwięcej o Twoich zamiarach. Często dzieci rodziców, którzy pracują za
granicą sądzą, że rodzice wyjechali „przez nich”. Czują się winne, że rodzina
jest podzielona. Nawet jeśli rzeczywiście wyjeżdżasz dlatego, żeby zapewnić swojemu dziecku lepsze warunki życia – powiedz jasno dziecku, że to
jest Twoja decyzja. Nie mów dziecku, że wyjeżdżasz „dla niego”. Dziecko
niemal zawsze woli mieć mamę czy tatę na miejscu, niż lepszą sytuację
materialną.

Co możesz
zrobić:
• Powiedz dziecku, gdzie jedziesz i na jak długo. Dla dziecka musi być jasne,
jakie są dalsze plany Waszej rodziny – kiedy wrócisz do Polski lub kiedy dziecko będzie mogło do Ciebie dołączyć za granicą.
• Wyjaśnij, na czym będzie polegała Twoja praca.
• Wspólnie zaplanujcie, jak się będziecie kontaktować: telefonicznie, przez
Skype, w inny sposób. Gdy tylko możliwe – ustalcie stałe dni i pory tego kontaktu.
• Pomóż dziecku poznać miejsce, w którym będziesz – możecie wspólnie
znaleźć w internecie zdjęcia miasta, do którego jedziesz.
Trzymaj się tych ustaleń! Jeśli planujesz wyjechać na rok,
ale myślisz, że lepiej powiedzieć dziecku najpierw, że wrócisz
za miesiąc – okłamujesz swoje dziecko. Nie będzie Ci później
wierzyło w innych sprawach. Będzie mu też jeszcze trudniej,
gdy Twój wyjazd będzie się przedłużał.

Wybór opiekuna
dziecka
Opiekę nad dzieckiem może przekazać innej osobie tylko sąd. Rodzic
może zwrócić się do sądu rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich
(wg miejsca pobytu dziecka), o ustanowienie opiekuna prawnego dla
dziecka. Gdy rodzic wraca do kraju, znów składa wniosek – o przywrócenie
władzy rodzicielskiej.
Pamiętaj – bez decyzji sądu babcia czy ciocia opiekujące się dzieckiem
nie mają praw i obowiązków rodzica i nie mogą podjąć ważnych decyzji
np. w sprawie ochrony zdrowia dziecka. Ustalając opiekuna dla dziecka,
postaraj się wybrać osobę, którą dziecko lubi, do której ma zaufanie.
Pamiętaj, że bez decyzji sądu wybrany przez Ciebie opiekun nie będzie
miał praw i obowiązków rodzica w świetle prawa. Nie mów więc dziecku,
że opiekun przejmie rolę mamy czy taty. Jedyną rolą takiej osoby będzie
udzielenie dziecku pomocy w codziennym życiu - i to jest bardzo ważne.

Weź pod
uwagę:
• Czy osoba, której chcesz powierzyć dziecko, jest w stanie pełnić taką rolę
(np. ze względu na wiek, sprawność fizyczną, dyspozycyjność)?
• Czy istnieje ryzyko, że sytuacja tej osoby może się zmienić – i nie będzie
ona mogła pomóc dziecku (np. jest to osoba w bardzo podeszłym wieku,
nie w pełni zdrowa)?
• Czy dziecko lubi tę osobę? Czy ma do niej zaufanie?
• Czy ta osoba będzie dostępna, aby służyć dziecku pomocą (np. sama nie
planuje wyjazdu)?

Pamiętaj! Nie zostawiaj dziecka pod opieką drugiego dziecka
– nawet gdy ma ukończone 18 lat. Nie zostawiaj go pod
opieką niepełnosprawnych lub chorych dziadków. Dziecko
potrzebuje dorosłego, na którego może liczyć podczas Twojej
nieobecności.

Grupa wsparcia
dla dziecka
Gdy już wybierzesz opiekuna dla dziecka, porozmawiaj z nim o innych
dorosłych, do których może zwrócić się w razie problemów. Niech to będzie taka awaryjna pomoc dla dziecka. Zostaw dziecku (najlepiej w kilku
miejscach, także w plecaku) listę osób i kontaktów do zaufanych dorosłych, do których można się zwrócić w razie kłopotów. Chodzi o to,
aby dziecko wiedziało, że jest grupa ludzi, którzy mogą mu przyjść
z pomocą w razie, gdyby tego potrzebowało.
Omów wspólnie z dzieckiem, kto może mu pomóc w jakiej sprawie. Zachęć dziecko, by korzystało z tej pomocy. Porozmawiaj z tymi dorosłymi,
aby wiedzieli, że dziecko ma do nich kontakt.

Kto może być
w grupie wsparcia:
• Inni członkowie rodziny
• Nauczyciele
• Rodzice najbliższych kolegów i koleżanek dziecka
• Znajomy lekarz
• Ksiądz albo siostra zakonna
• Drużynowy lub zastępowy (w harcerstwie), pani w bibliotece, zaprzyjaźniona ekspedientka czy trener sportowy.
• Inne osoby, które dziecko zna, które są odpowiedzialne i gotowe pomóc
dziecku w razie potrzeby.
Dzieci, które są w Polsce bez rodziców często wstydzą się prosić
o pomoc, nawet gdy bardzo jej potrzebują – dlatego dużo
rozmawiaj z dzieckiem na ten temat, żeby wiedziało, że w razie
potrzeby ma prawo szukać pomocy. Upewnij się, że na liście są
ludzie, którzy rzeczywiście będą pomocni.
Zostaw też dziecku numery alarmowe (pogotowie ratunkowe,
policja, straż pożarna, pogotowie gazowe).

Gdy będziesz
daleko…
Kontaktuj się z dzieckiem, kiedy tylko możesz. Najlepiej mieć kontakt
z dzieckiem codziennie, nawet kilkakrotnie, jeśli to możliwe. Dla dziecka
Twój wyjazd to ogromna zmiana.
Dziecko będzie czuć różne emocje: tęsknotę i żal, smutek, pretensje,
strach, złość, może mieć poczucie winy, a może też odczuwać radość,
że jest samodzielne i pozostawione bez kontroli. To wszystko są naturalne
reakcje dziecka na rozłąkę z bliską osobą. Twoim zadaniem jako rodzica
jest w tej sytuacji utrzymać z dzieckiem kontakt i więź. Przygotuj się,
że Wasza relacja się zmieni. Jeśli zależy Ci na swoim dziecku, poświęć mu
czas, mimo odległości, która Was dzieli.

Co możesz
zrobić:
• Regularnie, jak najczęściej, kontaktuj się z dzieckiem.
• Rozmawiaj z dzieckiem o jego codziennych sprawach.
• Opowiadaj o swoich sprawach.
• Mów o uczuciach – pozwól dziecku, by się wypłakało, wyżaliło, naskarżyło,
ale też pochwaliło i podzieliło radością z jakiegoś wydarzenia. Ty też mów
dziecku o swoich uczuciach: szczególnie wszystkich dobrych uczuciach do
dziecka.
• Bądź w regularnym kontakcie z dorosłymi, którzy mogą powiedzieć Ci, co się
dzieje u Twojego dziecka: opiekunem dziecka, nauczycielem, zaprzyjaźnionym sąsiadem czy sąsiadką.

Czuwaj, czy dziecku nie dzieje się nic złego. Nie wstydź się
mówić dziecku, że je kochasz.

Odwiedziny
Już przed wyjazdem postaraj się zaplanować, kiedy odwiedzisz dziecko
– i dotrzymaj słowa. Tak zorganizuj swój wyjazd, żeby móc odwiedzać
dziecko jak najczęściej. Zadbaj, żeby plan Twoich odwiedzin był regularny
i żeby dziecko wiedziało, kiedy będziesz przyjeżdżać. Zaplanuj też odwiedziny dziecka u siebie - w kraju, w którym pracujesz. W czasach tanich
lotów to nie musi być ogromny wydatek.
Gdy już dziecko Cię odwiedzi – pokaż mu, co możesz: gdzie pracujesz,
gdzie mieszkasz, jakimi środkami transportu się poruszasz, gdzie robisz
zakupy. Będzie miało choć uczucie, że wie, gdzie jesteś, gdy będziecie znów
oddzielnie.

Myśląc o takich
odwiedzinach pamiętaj:
• Dziecko potrzebuje dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub
paszportu), aby podróżować bez wizy do krajów, które należą do Unii
Europejskiej.
• Do uzyskania przez dziecko dowodu osobistego albo paszportu potrzebna jest zgoda rodzica (do uzyskaniu paszportu – obojga rodziców, chyba,
że tylko jedno ma prawa rodzicielskie).
• Dziecko może podróżować samo dopiero po osiągnięciu pewnego wieku.
Różne linie lotnicze mają w tej sprawie różne przepisy – upewnij się wcześniej, jakie przepisy obowiązują w wybranej przez Ciebie linii lotniczej.
• Dziecko nie ma możliwości kupienia sobie samodzielnie biletu lotniczego
ani samodzielnego wyrobienia sobie dowodu osobistego lub paszportu.
Lepiej spiszesz się jako rodzic, zapraszając dziecko do swojego
kraju pracy niż kupując mu prezent. To bardzo ważne dla Twojego dziecka, by wiedzieć, jak wygląda Twoje życie za granicą.

Gdy jesteś w Polsce
w odwiedzinach
Zdarza się, że wyczekiwane odwiedziny w Polsce okazują się wcale nie
takie przyjemne, jak myśleliśmy. To dlatego, że wszyscy chcą nadrobić czas
rozłąki. A to zwykle niemożliwe. Dlatego postaraj się wykorzystać czas
odwiedzin jak najlepiej, ale nie próbuj zrobić wszystkiego.

Pomyśl:
• Twoje dziecko jest szczęśliwe, że jesteś – ale też ma swoje życie, swoje
sprawy i plany. Nie spodziewaj się, że porzuci je wszystkie dla Ciebie. Nie
gniewaj się, jeśli tak nie robi. W miarę możliwości dołącz do dziecka w tych
planach, które zwykle ma, gdy Ciebie nie ma.
• Jeśli zwykle Twoje dziecko samo decyduje o sobie, nie oczekuj, że będzie
Cię pytać o zgodę na rzeczy, które zwykle samo ustala. Lepiej wspólnie
zaplanujcie, kiedy podczas Twojej wizyty oboje z dzieckiem chcecie spędzić czas.

• Nie rozpieszczaj dziecka, nie zgadzaj się na wszystkie zachcianki. Nie
wynagrodzisz w ten sposób czasu, gdy Cię nie ma, a utrudnisz życie tej
osobie (drugiemu rodzicowi, opiekunowi dziecka), które się nim zajmuje
na co dzień.
• Nie obarczaj dziecka swoimi problemami. Pamiętaj, by nie mówić mu,
że pracujesz za granicą „dla jego dobra”. Dla dziecka to bardzo trudne,
będzie się czuło winne, że „przez nie” rodzina jest rozdzielona.
• Postaraj się spędzić trochę czasu z dzieckiem sam na sam.
• Nie poświęcaj obecności w Polsce na same przyjemności – włącz się w pomoc dziecku w obowiązkach.

Nie oczekuj, że podczas krótkiej wizyty w Polsce nadgonisz mijający czas. Wykorzystaj swoją wizytę żeby spędzić dużo czasu
z dzieckiem, ale nie spodziewaj się, że w tym czasie szybko
go wychowasz. Wychowanie dzieje się codziennie, także gdy
Ciebie nie ma. To trudne – ale musisz to uwzględnić.

Szkoła
i edukacja
Twoje dziecko, jeśli chodzi już do szkoły, spędza tam dużo czasu. Gdy
Ciebie nie ma, koledzy i koleżanki szkolne staną się dla Twojego dziecka
jeszcze ważniejsze niż do tej pory. Dziecko będzie szukało oparcia, przyjaźni, życzliwości, które normalnie znajduje w rodzicu, w innych ludziach.
Dlatego zwróć szczególną uwagę na kontakt z nauczycielami, pedagogiem
szkolnym. Oni pierwsi zauważą, jeśli zachowanie Twojego dziecka się
zmieni lub stanie niepokojące.
Zdarza się, że wyjazd rodzica/rodziców powoduje, że dzieci opuszczają się
w nauce albo zaczynają wagarować. Tym bardziej potrzebujesz kontaktu
ze szkołą, żeby wiedzieć, co się dzieje z Twoim dzieckiem. Choć jesteś za
granicą, to nadal Ty za nie odpowiadasz z punktu widzenia przepisów
prawa.

Co możesz
zrobić:
• Przed wyjazdem powiadom szkołę o tym, że wyjeżdżasz.
• Zostaw wychowawcy kontakt do siebie: telefoniczny, mailowy, skype.
• Odwiedź szkołę zawsze, gdy jesteś w Polsce.
• Kontaktuj się regularnie ze szkołą (niemal każda szkoła ma dziś stronę
internetową, a nauczyciele mają adresy e-mail).
• Korzystaj z dziennika elektronicznego (jeśli szkoła taki prowadzi) aby
na bieżąco wiedzieć, jakie są wyniki w nauce Twojego dziecka. Informację
o obsłudze dziennika przekaże Ci wychowawca.

Weź pod uwagę, że nauczyciele to dorośli, których Twoje dziecko spotyka prawie codziennie. Szkoła może pomóc Ci,
gdy Twoje dziecko będzie miało jakiekolwiek trudności.

Powrót
Kiedy praca za granicą się kończy i planujesz powrót do Polski, mogą czekać Cię jako rodzica kolejne niespodzianki. Po pierwsze, Twoje dziecko jest
teraz starsze. Jeśli nie było między Wami regularnie kontaktu, będzie to
dla Ciebie zaskoczenie – dziecko będzie już inne. Twoja nieobecność może
też spowodować, że Twoje dziecko będzie znacznie bardziej samodzielne,
niż inne dzieci w jego wieku. Może też mieć różne trudności (w nauce,
w kontakcie z rówieśnikami), o których dowiesz się po powrocie. Innymi
słowy – po powrocie nie będzie tak, jak było przed wyjazdem.

Co się często
zdarza:
• Dziecko potrzebuje czasu, aby przywyknąć do powrotu rodzica do domu.
• Niekiedy powrót do wcześniejszych układów jest niemożliwy: samodzielne dziecko nie stanie się mniej samodzielne. Będzie nadal chciało decydować o swoich sprawach.
• Dziecko może okazywać dystans, nieufność do rodzica – szczególnie, gdy
rodzic nie utrzymywał z nim kontaktu podczas wyjazdu.
• Dziecko mogło zbudować bliską relację z inną osobą, a oddalić się od
rodzica, który wyjechał – może to być przykre doświadczenie dla tego
rodzica po powrocie do Polski. Oczywiście nie można mieć pretensji do
dziecka, ale zacząć budować Waszą relację od nowa.

Jeśli masz
malutkie dziecko
Niektórzy rodzice wyjeżdżają, kiedy ich dziecko jest jeszcze bardzo małe,
ma kilka miesięcy, rok, dwa, trzy. Wielu rodziców myśli, że tak małe
dziecko jeszcze niewiele rozumie i nie odczuje nieobecności rodzica,
tymczasem to właśnie dla tak małego dziecka wyjazd rodzica ma
największe konsekwencje.
Dla małego dziecka do trzech lat najważniejsze jest poczucie bliskości
i bezpieczeństwa, które daje mu obecność rodziców. Od pierwszych trzech
lat życia dziecka zależy jego zdrowie i rozwój w całym dalszym życiu.
Dziecko, które dostaje dużo miłości, uwagi i bliskiego kontaktu od rodzica,
jest zdrowsze i bardziej odporne na infekcje, lepiej się rozwija fizycznie
i umysłowo, szybciej uczy się mówić i umie lepiej nawiązywać kontakty
z innymi dziećmi.

W życiu zdarzają się różne sytuacje i może zdarzyć się, że rodzic bardzo
małego dziecka zmuszony jest do emigracji. Jeśli Ty też masz małe dziecko
i planujesz wyjazd za granicę pamiętaj jednak: nic i nikt nie zastąpi
małemu dziecku rodziców. Twoja decyzja o pozostawieniu dziecka na
tym etapie życia będzie miała niekorzystny wpływ na jego rozwój fizyczny
i emocjonalny.

Dlatego:
• Jeśli tylko jest to możliwe, weź dziecko ze sobą. Niech rośnie i rozwija się
blisko ciebie. Bądź z dzieckiem w tym okresie jego życia. Pierwsze trzy lata
to najważniejszy czas w życiu dziecka.
• Rozważ przełożenie wyjazdu na czas, gdy dziecko będzie starsze.

To ważne!
Twoim zadaniem jako rodzica jest
zapewnić swojemu dziecku
bezpieczeństwo!
Dlatego musisz wiedzieć na bieżąco, co dzieje się u Twojego dziecka.
Jeśli wyjeżdżając zabierasz ze sobą jedno dziecko, a inne dziecko/dzieci
zostawiasz w kraju – zadbaj też o to, aby dzieci miały ze sobą kontakt.
Wyjazd rodzica i pozostanie dziecka w kraju to często bardzo trudna sytuacja i dla dziecka, i dla dorosłego. I Ty, i Twoje dziecko możecie czuć smutek,
złość, żal, tęsknotę, gniew – możecie mieć różne uczucia i to jest zupełnie
naturalne. Te uczucia zawsze są skutkiem rozdzielenia z bliską osobą.
Staramy się pomagać rodzinom takim, jak Twoja.

O pomocy dla rodziców
znajdziesz informacje tutaj:
www.rodzicebezgranic.pl
Twoje dziecko może skorzystać
z pomocy, także rozmowy, tutaj:
www.wyjechali.pl
Jeśli potrzebujesz bezpośredniej
pomocy lub porady,
skontaktuj się z nami:
info@rodzicebezgranic.pl lub info@wyjechali.pl

Fundacja Polskie Forum Migracyjne działa na rzecz Polaków mieszkających za
granicą i cudzoziemców mieszkających w Polsce.

Jeśli chcesz wesprzeć działania PFM:
• Przekaż nam swój 1% podatku! Pomoże on nam realizować projekt na rzecz rodzin rozdzielonych przez migrację. Wpisz nasz numer KRS w formularzu PIT!
Numer KRS Fundacji Polskie Forum Migracyjne: 0000272075
PFM jest Organizacją Pożytku Publicznego.
• Przekaż nam darowiznę! Nawet niewielka kwota pomoże nam kontynuować
naszą działalność.
Dane do przelewu:
ING Bank Śląski, o/Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 106
nr konta: 79105010251000002314827813
Sprawozdania finansowe Fundacji Polskie Forum Migracyjne są jawne
i dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
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