
większej swobody w zabawie i kontaktu
Z rówieśnikami.

No właśnie. W "Słonecznych domach"
rodzice mają okazję lepiej poznać swoje
dziecko, zaobserwować jak funkcjonuje
w grupie, z czym ma problemy, czym się in-
teresuje. Mając w zasięgu ręki specjalistów,
mogą porozmawiać z nimi o swoich proble-
mach. Rodzice unikają wizyt w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych. Uważają,
że po takiej wizycie dziecko będzie nazna-
czone. W "Słonecznym domu" mogą poroz-
mawiać: dlaczego przestało jeść? dlaczego
znów siusia do łóżka? dlaczego nie mówi?
Rodzice dużo wiedzą, ale nie wszystko ro-
zumieją. Możemy im pomóc w zrozumieniu
zachowań dziecka i wspólnie znaleźć radę.
Pytań zaczynających się od "dlaczego ... "
i odpowiedzi na nie jest w "Słonecznym
domu" bardzo dużo.

Rodzice sami pytają, czy trzeba ich za-
chęcać do takich rozmów?

Jeśli zauważymy jakieś niepokojące ob-
jawy u dziecka, bardzo delikatnie nawią-
zujemy rozmowę z jego mamą, tatą lub
obojgiem rodziców. Jeśli nie chcą podjąć
tematu - nie naciskamy. W "Słonecznym
domu" każdy może powiedzieć tylko tyle,
ile chce lub w ogóle nic nie mówić. Taki
model funkcjonowania "Zielonych domów"
zaproponowała Francoise Dolto.

Jedna Z osób, która pracowala w "Slo-
necznym domu" powiedziała, że najważ-
niejszą rzeczą, a zarazem najtrudniejszą
do opanowania jest posługiwanie się sło-
wem. Że trzeba się tam uczyć dyscypli-
ny słowa. l, że jako psycholog dziecięcy
w "Słonecznym domu" ma możliwość ciq-
głego doskonalenia swojego warsztatu -
w teorii i praktyce.

Personel naszych domów to przede
wszystkim psycholodzy, pedagodzy (byli
też pediatrzy) pracujący na co dzień w żłob-
kach, poradniach, przedszkolach. Dotych-
czas w naszej placówce mieliśmy 7 ekip
trzyosobowych. W nowej placówce będą
ekipy dwuosobowe. Jedną z tych osób bę-

dzie nauczycielka przedszkola, w którym
podnajmujemy lokal. Chcemy, by zobaczy-
ła, w jaki sposób mówimy do dzieci, jak się
nimi zajmujemy. Nasz personel obowiązko-
wo pogłębia swoją wiedzę na' corocznych
warsztatach prowadzonych przez psycho-
analityków europejskich, a teraz czasem
także z Polski. Poza tym raz w miesiącu
wszyscy spotykają się na dwugodzinnych
seminariach. Omawiamy wtedy najważ-
niejsze problemy, jakie zaobserwowaliśmy
u dzieci, lub które pojawiły sie w kontakcie
z dziećmi albo rodzicami. Chcielibyśmy raz

. w miesiącu spotykać się z rodzicami i roz-
mawiać o problemach dziecka.

Do "Słonecznego domu" nie ma zapi-
sów. Rodzice mogą przychodzić Z dziećmi,
kiedy chcq i wychodzić, kiedy chcq...

Spotykamy się w soboty w godzinach 9.00
- 18.00. Jednocześnie jednak staramy się
pozyskać placówkę (najlepiej dom kultury),
w której "Słoneczny dom" mógłby funkcjo-
nować przez cały tydzień przed południem.

Dużo osób przychodziło do tejpory?

Jednocześnie przebywało zwykle około
20 -30 dzieci; każde ze swoją mamą lub tatą.
W sumie w ciągu dnia odwiedzało nas oko-
ło 70 dzieci. I nie powinno ich być więcej.
"Słoneczne domy" mogą funkcjonować tyl-
ko wtedy, kiedy jest w nich niewielka grupa
dzieci i dorosłych.

Dlatego powinno być ich więcej?

Tak. I przede wszystkim tam, gdzie jest
malo żłobków i przedszkoli.

A może odwrotnie - tam, gdzie jest
sporo takich placówek? Bo łatwiej zorga-
nizować tam "Słoneczny dom" i łatwiej
dziecko z tego "domu" zaadaptuje sie
później w przedszkolu czy żlobku. Prze-
cież już je zna, wie, jak funkcjonuje.

Praktycznie nasze domy powinny istnieć
w każdej dzielnicy. Rodzice wtedy wiedzą,
że istnieje taka placówka, przekazują so-
bie informację o niej "pocztą pantoflową"
i "z pokolenia na pokolenie".


