
Czasowa separacja od rodzica z powodu emigracji zarobkowej  

– jak wspierać i dbać o dzieci 

 

Decyzja o emigracji zarobkowej pociąga za sobą konsekwencje w każdej dziedzinie życia. 

Rodzina nie ma kontaktu fizycznego, brakuje bliskości. U każdego z członków rodziny 

pojawiają się trudne emocje, tj. strach, smutek, tęsknota czy złość. Jednakże najtrudniej 

znoszą ją dzieci, ponieważ nie zawsze rozumieją przyczyny rozłąki. Dla nich to zawsze 

trudne doświadczenie. Czują się odrzucone, zapomniane, okazują bunt lub wycofanie. 

Zazwyczaj bardzo trudno przyzwyczaić się im do nowej sytuacji. Zachwiane zostaje poczucie 

stabilizacji i bezpieczeństwa oraz przekonanie, że rodzice to osoby, które są zawsze blisko, 

chronią i pomagają. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zadbali o potrzeby emocjonalne 

dzieci, gdyż niezależnie od miejsca swojego pobytu i dzielącą ich odległość są za nie 

odpowiedzialni. Nikt nie jest w stanie zastąpić nieobecnego rodzica, ale warto minimalizować 

straty z tym związane. 

 

Poniżej kilka wskazówek jak budować pozytywne relacje i wspierać dzieci w sytuacji 

długotrwałej rozłąki (migracja ekonomiczna): 

1. Dbaj o stały kontakt. 

2. Staraj się możliwie jak najczęściej spotykać z rodziną, a na co dzień znajduj czas na 

rozmowy telefoniczne, a przede wszystkim video-rozmowy itp. 

3. Uczestnicz w codziennym życiu najbliższych, pytaj o samopoczucie, plany. 

4. Bądź ciekaw zainteresowań i spędzania czasu wolnego przez dzieci. 

5. Interesuj się postępami i trudnościami szkolnymi – bądź wsparciem. 

6. Zauważaj wysiłek i prace dziecka, a nie tylko porażki. 

7. Dostrzegaj i skupiaj się na pozytywnym zachowaniu dzieci, dawaj informację 

zwrotną.  

8. Pomagaj w pokonywaniu trudności, rozwiazywaniu problemów. 

9. Bądź obecny w wychowywaniu dzieci. 

10. Pracuj z drugim rodzicem nad jednolitym i spójnym podejściem wychowawczym, 

wspólnie podejmujcie ważne decyzje. 

11. Nie podważaj autorytetu opiekunów przebywających z dzieckiem. 



12. Mów o swoich uczuciach – smutku, tęsknocie, złości, ale i radościach.  

13. Pytaj o emocje najbliższych, okaż zrozumienie i empatię. 

14. Jasno ustalaj czas rozłąki i datę powrotu. 

15. Po powrocie postaraj się dostosować do obowiązujących w nim zasad i norm, 

wszelkie wątpliwości przedyskutuj z opiekunem dzieci – pozwoli to zachować 

poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. 

16. Drogie prezenty nie zastąpią wspólnego czasu i rozmów – dawaj dziecku swoją 

obecność, czytaj bajki, pomagaj w lekcjach. 

17. Pamiętaj o ważnych datach i rocznicach – celebruj je z rodziną. 


