
w Instytucie Historii PAN dwa lata temu
w ramach akcji "docenić ojca". Szokujące
dla wszystkich były wyniki badań, wskazu-
jące, że ojca bardzo często (i wciąż) traktuje
się jako kogoś, kto ma przynosić do domu
pieniądze. Konsekwencją takiego stosun-
ku są - między innymi - rozwody. Bardzo
ciekawą konferencją była "Opieka nad ma-
łym dzieckiem poza rodziną". Psycholodzy
francuscy, dyrektorzy tamtejszych placó-
wek mówili, jak trudno znaleźć rodzinę
zastępczą we Francji, jak ważny jest stały
kontakt dziecka z rodziną biologiczną,jakie
prawa ma rodzina zastępcza, a jakie rodzice
biologiczni.

Tematem ostatniej konferencji była
"Agresja u małego dziecka. W dniach 18-19
października br. gościć będziemy panią Do-
natellę Caprio Glio z Włoch na konferencji
"Problemy emocjonalne małego dziecka".

CZY można gdzieś przeczytać o tym,
o czym mówiono w czasie tych konferencji?

Najciekawsze artykuły chcemy umiesz-
czać na swojej stronie internetowej. Znajdą
sie też prawdopodobnie na stronach inter-
netowych Urzędu Miasta st. Warszawy.
Po każdej konferencji opracowujemy ma-
teriały pokonferencyjne i rozprowadzamy
je wśród uczestników. A nakładem PWN
ukazały się trzy książki Francoise Dolto:
Dziecko w mieście, Rozmowy z dzieckiem
o śmierci oraz Dziecko iświęto.

Na każdej organizowanej przez Fun-
dację "Zielony dom" konferencji zawsze
pojawiajq się specjaliści z Francji, Belgii,

Włoch. Czasem tylko i nielicznie specjali-
ści z Polski. Mniej interesujemy się mały-
mi dziećmi, mniej je znamy?

Myślę, że to zagadnienie jest lepiej zna-
ne we Francji. W Polsce rzeczywiście jest
niewiele osób, które zajmują się tym pro-
blemem.

Kto finansuje wasze konferencje?

Na przyjazd i zakwaterowanie gości do-
stajemy subwencje z Ambasady Belgijskiej,
a właściwie Delegatury Rządów Walonii
i Brukseli (terytorium francuskojęzyczne).
Honoraria pokrywa Ambasada Francuska.
Część pieniędzy (na tłumaczenia, obsługę)
otrzymujemy z Urzędu Miasta st. Warszawy.

Jakie macie plany?

Chcielibyśmy, aby jak najwięcej "Sło-
necznych domów" powstawało w Polsce.
Służymy radą, pomocą, ale to gminy mu-
szą je zorganizować. Wiemy, że takie próby
były już podejmowane w różnych miastach,
lecz zabrakło pieniędzy na ich kontynuację.
Opracowaliśmy projekt wizyt studyjnych,
czyli wymiany międzynarodowej (Polska,
Włochy, Francja, Belgia) personelu i osób
zajmujących się opieką nad małym dziec-
kiem. Chcielibyśmy, by koszty tej wymiany
pokryte były częściowo z funduszy europej-
skich. Jeśli wygramy ten projekt, wówczas
ze swoimi warsztatami dotrzemy do Krako-
wa, Łodzi, Rzeszowa'.

Dziękuję za rozmowę
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