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Rodziny niepełne określa się najczęściej w odniesieniu do 
ogólnych definicji rodziny, szczególnie do tzw. rodziny 
małej. Przykładowo, precyzuje się je jako „co najmniej 
dwupokoleniowe niepełne struktury rodzinne (o 
charakterze biologicznym, biologiczno-prawnym lub 
prawnym – w przypadku adopcji)”. Cechuje je długotrwała 
lub trwała deformacja struktury partnerskiej i 
pokoleniowej, generująca osamotnienie rodzica w 
podejmowaniu decyzji życiowych dotyczących członków 
rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
wymóg wyłącznej (lub zwiększonej) odpowiedzialności za 
los dzieci.  

(M. Trawińska, Rodziny niepełne i wielodzietne, CRSS, 
Warszawa 1996, s. 10) 





Portrety  samotnego macierzyństwa (dostępne dane statystyczne i 
wyniki badań jakościowych) 

1. samotne matki „z wyboru”,  
2. „nie całkiem” samotne macierzyństwo (współzamieszkiwanie w 

wielorodzinnym lub wieloosobowym gospodarstwie domowym; 
nie chodzi o sytuację kohabitacji),  

3. samotne matki „z przypadku”,  
4. „nieposzukiwane” samotne macierzyństwo.  
Rozbicie uśrednionego przez statystyki portretu samotnego 

macierzyństwa istotne z punktu widzenia odpowiedniości i 
skuteczności działań z zakresu polityki społecznej. Wyróżnione 
kategorie samotnych matek różnicuje nie tylko sytuacja 
dochodowa (wielkość i struktura dochodów) oraz inne cechy 
demograficzno-społeczne, ale również motywacje i postawy 
związane z otrzymywaniem pomocy publicznej, a zwłaszcza 
wsparcia powiązanego z testem dochodów. (Por. M. Rymsza 
(red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, ISP, 
Warszawa 2001) 

 





 Widoczność w polskich aktach 
prawnych (Konstytucja 1997, ustawy z 
zakresu zabezpieczenia społecznego) 

 Ukrycie w pracy socjalnej i działaniach 
pomocy społecznej (publicznej) w 
cieniu rodzin wieloproblemowych i 
spraw dzieci 



 Identyfikowanie problemu:  

Rodziny samotnych matek mogą zostać zdefiniowane jako 
problem jawny lub problem ukryty przez lokalnych 
diagnostów. Istnieją przesłanki wskazujące na niejawny 
status tego problemu. 

 Konsekwencją przyjęcia założenia o niejawnym statusie 
problemu jest zakwestionowanie zasad klasyfikacji 
przyjętych przez instytucję pomocowe i wytworzenie na 
jej potrzeby wizji ładu społecznego, stanowiącej 
podstawy legitymizacji różnorodnych praktyk 
instytucjonalnych (zapominania, zapamiętywania, 
preferowania wzorów interwencji) dostrzeganych w 
procesach wspierania rodzin samotnych matek (i ojców).        

 



 Problem pozornie jawny:  

problem, który jest widoczny, czytelny a 
przez to identyfikowalny, jednak 
proponowane strategie przeciwdziałania mu 
są nieadekwatne, gdyż wzory społecznej 
interwencji nie dotykają jego istoty. 
Problem taki przebił się już do społecznej 
świadomości, został upubliczniony a może 
nawet upolityczniony.  



 Sposoby walki/przeciwdziałania 
problemowi pozornie jawnemu 
opierają się zazwyczaj na nietrafnych 
przesłankach, gdyż:  

a) jest on tylko częściowo lub słabo 
rozpoznany,  

b) jest przedmiotem gier między 
grupami tworzącymi przemysł 
problemów społecznych.  

 



 Historyczne zakorzenienie kwalifikacji 
samotnych kobiet z dziećmi do publicznej 
pomocy.  

 Pryzmat jednego z podtypów: niezamężnych 
kobiet z dziećmi, których obecność w 
społeczeństwie była dowodem na jawne 
łamanie zasad i norm moralnych.  

 Wzmocnienie ideologią higieniczną popularną 
wówczas w Europie (i to nie tylko w 
państwach totalitarnych).  



 Samotne matki zostały naznaczone jako 
występne i grzeszne, wina leżała po stronie 
jednostki.  

 Pozorna jawność ma związek z dawną 
kwalifikacją.  

 Ambiwalencja socjologiczna wobec 
samotnych matek w pomocy społecznej ma 
związek z moralnym potępieniem kobiet 
(przypisaniem im niskiego statusu i pozycji 
społecznej) oraz empatycznym odruchem 
wsparcia niewinnego dziecku 

 

 



 Reformatorsko-korekcyjna (dysfunkcjonalne 
działanie instytucji) 

 Rewolucyjno-mobilizacyjna (pole walki, ucisk 
jednych grup nad drugimi) 

 Edukacyjno-przystosowawcza (nieprzystosowanie 
do pełnienia ról społecznych) 
 
Wszystkie trzy strategie są obecne w rozwiązaniach 
krajowych polityk społecznych. Tworzą one 
hybrydowe strategie walki z problemami 
społecznymi – na poziomie organizacji i jednostek. 



 Strategie te są kształtowane przez: 

 a) ideologie i style myślenia instytucji (polityki 
społecznej, pomocy społecznej, rynku pracy, 
instytucji opiekuńczych i edukacyjnych).  

b) definiowanie problemu przez organizacje i 
środowiska zawodowe profesjonalistów jako 
problemu (jawnego, nie w pełni jawnego, 
ukrytego), jako problemu dla społeczności, jako 
problemu ze względu na społeczność, która nie 
jest dostatecznie przygotowana do wsparcia 
samotnych matek, czy szerzej samotnych rodziców 
oraz do ograniczania paniki moralnej.  

 



 Decydujące znaczenie dla zrozumienia uwarunkowań 
strategii kształtowania zaradności wśród samotnych 
matek ma postgeneza współczesnego problemu 
samotnego macierzyństwa.  

 Zdefiniowanie problemu samotne matki jako problemu 
pozornie jawnego, ukierunkowuje spojrzenie na 
uwarunkowania strategii kształtowania zaradności 
wśród samotnych matek – strategie te kształtowane są 
w grach prowadzonych w organizacjach, między 
organizacjami (instytucjami wsparcia) i w sieciach 
międzyorganizacyjnych.   

 



 Trzy rodzaje strategii rozwiązywania problemów 
społecznych wskazują na wielopoziomowe 
uwarunkowania strategii kształtowania zaradności.     

 Podziały wśród samotnych matek (w ich rezultacie 
mamy podgrupy wymagające odmiennych strategii 
z uwagi na odmienność czynników 
marginalizujących je)  i interesy poszczególnych 
kategorii samotnych matek, które mogą stanowić 
przesłankę do zorganizowanych działań 
samopomocowych i tworzenia ruchów społecznych    

 



Zaradność jednostek współkształtowana historycznie 
i instytucjonalnie.  

Do tej pory strategie instytucji szły w kierunku 
wymuszania lub przyuczania do konformizmu, z 
możliwymi działaniami innowacyjnymi, 
buntowniczymi czy wycofaniem.  

W przyszłości w większym zakresie należy brać pod 
uwagę możliwość wystąpienia działań 
innowacyjnych w polityce społecznej na fali 
degenderyzacji i konieczność tworzenia dla nich 
pola. Będą one mobilizować inny segment 
beneficjentek niż te poddawane zabiegom 
korekcyjnym i edukacyjnym.  
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