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Przejmuje cię los osieroconych dzieci? Być może jesteś dobrym pedagogiem 

i chciałabyś spełnić się pomagając dzieciom? Zostań wychowawcą, opiekunem, 

„zastępczym rodzicem” w Wiosce Dziecięcej im. Janusza Korczaka. Dzieci 

pozbawione opieki i ciepła rodzinnego czekają na Twoją pomoc. Wyczekują 

ludzi z powołaniem, którzy stworzą dla nich bezpieczny dom.  

 

 

Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka 

to niepubliczna, rodzinna placówka opieki 

całodobowej nad dziećmi osieroconymi społecznie 

i naturalnie. Opiekę nad funkcjonowaniem Wioski 

Dziecięcej sprawuje Fundacja „Bliżej Człowieka”.  

 

Janusz Marszałek, w 1990 roku założył Fundację „Bliżej Człowieka”. Głównym zamysłem 

Fundatora było tworzenia Wiosek Dziecięcych, niosąc pomoc sierotom. Pierwsza powstała 

1 września 1994 roku pod Oświęcimiem, w małej i spokojnej miejscowości – Rajsku. 

W tym samym roku do nowo poświęconych domków, wprowadziły się pierwsze 3 rodziny. 

W pierwszych miesiącach Wioskę zamieszkiwało 9 dzieci, obecnie mieszka w niej 19. 

Część  „straszaków” już się usamodzielniła, zakładając własne rodziny.  

 

Co to takiego Wioska Dziecięca? 

Rajską wioskę tworzy 8 małych jednorodzinnych domków, 2 z nich nadal w trakcie 

budowy, rozmieszczonych na powierzchni prawie 5ha. W jej skład wchodzi również 

budynek administracyjno-gospodarczy. Teren wioski nie jest ogrodzony, aby mógł być 

ogólnie dostępny dla wszystkich 

odwiedzających. Na jej terenie 

znajdują się place zabaw dla dzieci, 

boiska do koszykówki i piłki nożnej, 

oraz chatka grillowa. Dzieci 

mieszkają, w swoich domach, 

tworząc małe 6-8 osobowe rodziny. 

Odwiedziny kolegów i koleżanek- 

sąsiadów z okolicznych domów nie 

są rzadkością. Dzieci chodzą do 

miejscowych, publicznych szkół, w Oświęcimiu lub Rajsku.  
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Opiekę nad Wioską sprawuje Fundacja „Bliżej Człowieka”, zarządzana przez Panią Martę 

Marszałek, Prezesa Fundacji. Wspomaga ona Wioskę poprzez pozyskiwanie środków 

na jej funkcjonowanie, oraz dbanie o to, aby małym mieszkańcom niczego nie zabrakło. 

Fundacja zatrudnia personel, który zajmuje się prowadzeniem Wioski. Zarząd Fundacji 

korzysta z rad i opinii Rady Fundacji, w skład, której wchodzą doświadczeni ludzie, 

posiadający wiedzę z różnych dziedzin życia. 

 

Wioską kieruje Kierownik, który do swojej dyspozycji ma sztab specjalistów. Nie jest 

on samotny w momencie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania rajskiej 

rodziny. Kierownik wspierany jest przede wszystkim przez personel pedagogiczny 

(pedagog, psycholog, pracownik socjalny). Głównymi wykonawcami woli Fundatora 

są jednak opiekunowie-wychowawcy. Pomocną dłoń wyciągają do nich asystenci 

opiekunów (ciocie), pomagając im w codziennej pracy.  

 

Nikt nie narzuca rodzinie wioskowej 

planu dnia czy sposobu spędzania 

wolnego czasu. Nikt także nie układa 

dla nich menu. O tym rodziny 

decydują same. Nikt, prócz samych 

dzieci, nie decyduje o tym jak 

zwracają się oni do swoim opiekunów. 

Bywa, że nazywają je „ciociami”, 

jednak najwięcej z pośród nich zwraca 

się do nich, po prostu: „Mamo!”  

 

Mamy, oddające dzieciom swoje życie i swoją miłość, wychowują je samotnie. Dążymy 

również do tego, aby rodziny tworzyły pary, małżeństwa – „Rodzice”. Gorąco zachęcamy 

do takiej formy rodzinnej opieki.  

 

Wioskę daje możliwość łączenia rodzeństw, które w publicznych placówkach 

wychowawczych z pewnością byłyby rozdzielone ze względu na wiek oraz płeć. 

Niejednokrotnie bywa tak, ze rozdziela się je, wysyłając nawet do placówek oddalonych 

od siebie kilka lub kilkadziesiąt kilometrów. 

 

Wszystkie powyższe zabiegi mają na celu sprawić, aby warunki panujących w rajskich 

domkach były jak najbardziej zbliżone do tych, jakie spotykamy w naturalnych rodzinach. 
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„W dniu, w którym z pełnym przekonaniem będziemy mogli powiedzieć, 

że wszystkie dzieci tego Świata są naszymi dziećmi, rozpocznie się pokój 

na świecie”          Gmeiner H. 

 

„Białe, starannie wykonane - na pięciu hektarach w Rajsku. W mieszkaniach 

o powierzchni 200 m2 oprócz salonu, pokoju matki, (którego najbardziej zazdrościły 

przybyłe na otwarcie wioski mamy z podobnych wiosek istniejących w Niemczech) 

oraz pokoi dla dzieci jest również pralnia, dwie garderoby, pomieszczenia na wózki, 

rowery, itp. Umeblowanie pozostawiono nowo powstałym rodzinom, dzieci cieszą się, 

że będą mogły same urządzić własne pokoje”. (Przekrój, nr 37, 1994) 

 

Kto może zostać rodzicem w Wiosce Dziecięcej? 

 

Kobieta stanu wolnego (panna, wdowa lub rozwiedziona) w wieku ok. 30-40 lat. 

Kandydatki powinny posiadać wykształcenie pedagogiczne (lub gotowość do uzupełnienia 

wykształcenia), predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania zadań związanych 

z opieką i wychowaniem dzieci. Oczywisty jest fakt, iż muszą one być gotowe na zmianę 

miejsca zamieszkania na stałe w Wiosce Dziecięcej w Rajsku. 

 

Małżeństwo, które wyrazi chęć opieki i wychowania gromadki 6-8 dzieci. Małżeństwa, 

podobnie jak samotne kobiety, muszą mieć ukończone szkolenie na rodziców zastępczych 

(również organizowane przez naszych specjalistów) oraz teoretyczno-praktyczne 

przygotowanie nabyte podczas szkolenia odbywającego się wśród rodzin mieszkających 

na terenie Wioski. Zakładamy, że przynajmniej jedno 

z rodziców posiada wykształcenie pedagogiczne i pracuje 

w Wiosce (najchętniej kobieta) a drugie pracuje poza 

Wioską Dziecięcą. Tak jak w przypadku mam, bardzo 

ważne są predyspozycje psychiczne i fizyczne do pracy z 

dziećmi oraz doświadczenie w opiece nad nimi. Rodzice 

musza być dojrzali i przekonani do swojego wyboru. 

Muszą stworzyć dom dla tych malutkich, którzy z różnych 

przyczyn go stracili. Funkcja bardzo odpowiedzialna. 

Żaden z opiekunów, nie pozostaje jednak sam. W razie 

potrzeby ma do dyspozycji całą kadrę pracującą zarówno 

w Wiosce Dziecięcej jak i Fundacji.  
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Jakie są główne zadania wychowawców wioskowych? 

Po prostu być rodzicem. Czy to taka trudna praca? Owszem wielu z nas nie docenia 

ogromu pracy, jaki rodzic wkłada w wychowanie swoich dzieci. Jednak pocieszające jest 

to, że każdy z nas posiada naturalne predyspozycje do bycia rodzicem. Osoby 

podejmujące się pracy w Wiosce, będą 

odpowiedzialne za wychowanie i opiekę nad 6-8 

dzieci aż do momentu ich usamodzielnienia 

(minimalnie do 18 roku życia). Dodatkowe 

obowiązki nie różnią się nijak od codziennej 

pracy każdego rodzica: prowadzenie domu, 

opieka nad dziećmi, dbanie o ich prawidłowy 

rozwój, kontakt ze szkołą, gdy to konieczne, 

wizyta u lekarza. Rodzic odpowiedzialny będzie 

za kształtowanie wzorców, stymulację rozwoju, 

kształtowanie charakteru, rozwój emocjonalny. 

Dzieci muszą zdobyć wiele umiejętności, 

które w przyszłości pozwolą im na założenie 

własnej rodziny. Ważne, aby przekazać im jak 

najwięcej wartości, które ułatwią im wejście w 

świat dorosłych. Nie zapominając, że od 

momentu rozpoczęcia wspólnego życie, domek staje się ostoją dla rodziny. Pracując nad 

serdeczną atmosferą należy dbać o więzi emocjonalne i społeczne.  

 

Jakie dzieci przychodzą do Wioski? 

Większość dzieci przyjmowana jest do Wioski Dziecięcej z pogotowi opiekuńczych, 

domów dziecka, lub z innych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Najczęściej 

w momencie przyjęcia nie przekraczają one 10 roku życia. 

 

Przy kwalifikowaniu obowiązuje zasada nie rozdzielania rodzeństw, dlatego w naszych 

Wioskach często spotykamy kilku osobowe naturalne rodzeństwa, które wychowują 

się w jednej rodzinie wioskowej. Wszystkie przyjmowane dzieci są pozbawione opieki 

własnych rodziców przez przypadki losowe lub problemy społeczne. Opiekunowie - 

wychowawcy przejmują opiekę faktyczną i prawną nad powierzonymi dziećmi. 
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Jak długo dzieci pozostają w Wiosce? 

Dzieci mieszkają w Wiosce do uzyskania samodzielności, czyli do 18 roku życia bądź 

do ukończenia szkoły, do której uczęszczały przed osiągnięciem pełnoletności. 

Każdy z naszych podopiecznych dobiera sobie opiekuna usamodzielnienia. Opiekun ten 

musi wykazywać się wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością, gdyż to on przejmuję 

opiekę nad naszym „dzieciakiem” wprowadzając go w dorosłe życie. Nasze dzieci 

otrzymują od nas pomoc w poszukiwaniu pracy oraz mieszkania. Nikt z nich nie opuszcza 

wioski zadany tylko na siebie. Zawsze mają swoich wioskowych rodziców, do których 

mogą wracać tak często jak tylko chcą, wspólnie świętować (np. spędzać wigilię), czy 

„podrzucać” własne dzieci w momencie, gdy idą do pracy.  

 

Co oferujemy wychowawcom wioskowym-rodzicom? 

Wychowawca jest pracownikiem Fundacji „Bliżej Człowieka”, zatrudnionym w oparciu 

o umowę o pracę. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę a także 

miesięczny budżet na prowadzenie gospodarstwa domowego, z którego rozlicza 

się zgodnie z instrukcjami Fundacji.  

Wychowawca na okres pracy ma zapewnione 

mieszkanie w Wiosce, korzysta z dni wolnych 

i urlopów wypoczynkowych. W czasie jego 

nieobecności zastępują go „ciocie”. 

 Opiekun - wychowawca ma możliwość 

korzystania z profesjonalnego wsparcia 

pedagogicznego i psychologicznego. 

W przypadku małżeństw jedno z małżonków, 

pełniące funkcję opiekuna – wychowawcy, 

jest zatrudnione w Wiosce Dziecięcej 

na podstawie umowy o pracę, drugie 

natomiast pracuje poza Wioską, otrzymując 

wynagrodzenie za dodatkową pracę 

w Wiosce, na podstawie odrębnej umowy. 

Fundacja „Bliżej Człowieka” zapewnia również 

bezpłatne systematyczne szkolenia i doskonalenie zawodowe.  

 

Osoby zainteresowane oraz pragnące uzyskać dodatkowe wiadomości prosimy 
o kontakt, pisemnie: Fundacja „Bliżej Człowieka”, ul. Janusza Korczaka, Rajsko, 
32-600 Oświęcim, telefonicznie: 033 843 08 41 lub drogą elektroniczną: 
blizejczlowieka@op.pl 


