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wprowadzenie

Opieka nad dzieckiem opuszczonym, pozbawionym wartościowego, 
dobrze funkcjonującego środowiska rodzinnego jest przedmiotem zain-
teresowania, rozważań i analiz już od kilkuset lat. Poszukiwano takiej for-
my opieki zastępczej, która byłaby najkorzystniejsza z punktu widzenia 
potrzeb dziecka osieroconego. najwyżej cenione były zawsze koncepcje 
opieki kompensacyjnej, opartej na wzorach rodzinnych. Taką formę 
opieki zapoczątkował w 1775 roku Jan Henryk Pestalozzi, organizując 
dom rodzinny dla grupy osierocanych dzieci.

Obecnie jedną z form opieki kompensacyjnej nad dziećmi są wio-
ski dziecięce. Co prawda idea ich tworzenia w Polsce sięga czasów Ka-
zimierza Jeżewskiego, ale obecnie funkcjonujące placówki oparte są na 
koncepcji stworzonej po II wojnie światowej przez Hermanna gmeine-
ra. W 1949 roku powołał on Towarzystwo Społeczne – Dzieło Pomocy 
dla osieroconych dzieci, którego łacińskie miano Societas Sociales dała 
początek nazwie SOS. Stworzona przez gmeinera idea zakłada, że pra-
widłowe warunki rozwoju i wzrostu może zapewnić dzieciom jedynie 
środowisko rodzinne. Jeśli dziecko nie może wychowywać się w swojej 
rodzinie naturalnej konieczne jest stworzenie mu środowiska zastępcze-
go z matką otaczającą dzieci nie tylko profesjonalną opieką i troską, ale 
również miłością.

Czy matka zastępcza w wiosce jest wobec tego wykwalifikowanym 
i kompetentnym pedagogiem czy kochającym rodzicem? niniejsze opra-
cowanie jest próbą odpowiedzi na to pytanie.

anna Róg (kielce)

pedagog czy rodzic? O matkach zastępczych w Wioskach  
Dziecięcych SOS

educator or parent? On mother substitutes in SOS children’s Villages
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Matki zastępcze w Wioskach dziecięcych sOs – charakterystyka zawodu

Wioski Dziecięce SOS to placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzin-
nego, zatrudniające odpowiednio przygotowaną kadrę mającą sprawować opie-
kę nad powierzonymi dziećmi i wprowadzać je w świat obowiązujących norm 
i wartości. To od jej zaangażowania i merytorycznego przygotowania zależy 
poziom realizacji funkcji przypisanych tego typu placówce.

Ogromną rolę w pracy opiekuńczo-wychowawczej w wioskach pełnią za-
trudnione w nich matki, bezpośrednio odpowiedzialne za rozwój dzieci pozo-
stających pod ich opieką. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce dąży do tego, 
by rozwijać zawód matki w każdym kraju, co możliwe jest dzięki zagwaranto-
waniu jasnego procesu rekrutacji, stawianiu określonych wymagań w zakresie 
kwalifikacji, zapewnieniu wysokich standardów permanentnego szkolenia oraz 
stałego wsparcia udzielanego matkom.

W Polsce funkcjonują obecnie cztery Wioski Dziecięce SOS – w Biłgoraju, 
Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, zatrudniające około 50 matek. Kobiety chcące 
podjąć pracę w wiosce muszą legitymować się wykształceniem pedagogicz-
nym. Obecnie obowiązujące przepisy obligują matki do posiadania wykształ-
cenia wyższego. Te, które go nie posiadają, zobowiązane są uzupełnić te braki. 
nie jest konieczne, aby były to studia z zakresu pedagogiki, ale wówczas matka 
musi ukończyć dodatkowe studium dające kwalifikacje pedagogiczne. Z pew-
nością wykształcenie w tym kierunku ułatwia pracę z dziećmi, daje bowiem 
szeroką wiedzę z zakresu prawidłowości rozwojowych dzieci, zaburzeń w róż-
nych sferach, potrzeb podopiecznych oraz skutecznych metod pracy, zwłaszcza 
z dzieckiem osieroconym [Róg 2009, s. 53].

Dla zapewnienia pełnego profesjonalizmu w pracy matek zastępczych, istot-
ny jest także właściwie przeprowadzony proces rekrutacji. Jest on niezwykle 
złożony, co ma służyć wyborowi kobiet dających gwarancję należytego wypeł-
niania swoich obowiązków i umiejętnego stworzenia rodziny dla dzieci pozba-
wionych swoich naturalnych środowisk wychowawczych.

Funkcję matki może pełnić kobieta w wieku 30–40 lat, stanu wolnego (pan-
na, wdowa, osoba rozwiedziona), również taka, która samotnie wychowuje nie 
więcej niż dwoje dzieci.

Pierwszy etap rekrutacji to wypełnienie przez kandydatki specjalnie przy-
gotowanej ankiety dotyczącej danych personalnych, informacji o wykształce-
niu, przebiegu pracy zawodowej, zainteresowań, motywów skłaniających do 
podjęcia pracy w Wiosce Dziecięcej SOS, sytuacji rodzinnej, życiu osobistym, 
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wspomnień z dzieciństwa, stosunku do rodziny itp. Po wstępnej weryfikacji 
przeprowadzany jest wywiad środowiskowy specjalnie powołanej Komisji 
z kandydatką i jej najbliższą rodziną. Jego celem jest bliższe poznanie kandy-
datki na matkę. Kobiety chcące podjąć zatrudnienie w wiosce poddawane są 
również badaniom psychologicznym za pomocą wywiadów, obserwacji oraz 
specjalistycznych standaryzowanych narzędzi badawczych. 

Istotnym elementem przygotowania kandydatek na matki jest ich szkolenie 
teoretyczne obejmujące zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, zasad 
żywienia i higieny, prowadzenia domu, prawa rodzinnego, gier i zabaw dla dzie-
ci oraz literatury dziecięcej, a także praktyczne – odbywające się w już istnieją-
cych wioskach [Róg 2009, s. 53–54].

Matki pracujące w wioskach w celu efektywnego realizowania swoich obo-
wiązków muszą stale się kształcić i doskonalić zawodowo. Raz w roku odby-
wają się szkolenia dla matek – najczęściej w formie warsztatowej – dotyczące 
zagadnień związanych z pracą pedagogiczną, a także rozwijające umiejętności 
intra- i interpersonalne. na podkreślenie zasługuje fakt, że szkolenia te często są 
efektem sugestii ze strony matek.

Kobiety pełniące funkcje matek zastępczych w trakcie swojej pracy w wio-
sce mogą liczyć na stałe wsparcie i pomoc, co służyć ma jak najefektywniej-
szemu wypełnianiu zadań wynikających z wykonywanego zawodu. Wspar-
cie to realizowane jest w kilku etapach. Pierwszy z nich obejmuje stworzenie 
warunków do przyjęcia dzieci, uczestnictwo matki w procesie przyjmowania 
dzieci oraz wspieranie jej w tworzeniu rodziny. następnie ustalany jest zakres 
wsparcia dotyczący indywidualnych potrzeb dzieci i matki. niezwykle istotne 
jest również budowanie autorytetu matek i wzmacnianie ich poczucia własnej 
wartości, przejawiające się w akceptacji mocnych i słabych cech osobowości 
matki przez zwierzchników, docenianiu jej osobistego zaangażowania oraz 
stałym podkreślaniu kompetencji wobec powierzonych dzieci [Róg 2009,  
s. 55–56].

Osoby odpowiedzialne za wspieranie matek i udzielanie im pomocy w wy-
konywaniu codziennych obowiązków to ciocie i wujkowie SOS, pracownicy 
pedagogiczni (pedagog, psycholog, pracownik socjalny) oraz dyrektor wioski 
[Wioski Dziecięce SOS 2004, s. 13]. Pracownicy wiosek wspierają rodzinę zgod-
nie z potrzebami matki i powierzonych jej opiece dzieci w zakresie rozwoju 
każdego z nich, tworzeniu integralnej wspólnoty rodzinnej oraz nawiązywaniu 
relacji z lokalną społecznością [tamże, s. 16].

Konieczne jest również zapewnienie matkom możliwości kompensacji 
energii fizycznej i psychicznej w celu uniknięcia syndromu wypalenia zawodo-
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wego. W związku z tym organizowane są m.in. wycieczki lub wyjścia do teatru 
[Róg 2009, s. 55–56].

Matki zatrudniane są w wioskach na podstawie umowy o pracę, co skutkuje 
określonymi konsekwencjami związanymi z wykonywaniem pracy zawodowej. 
Przede wszystkim otrzymują one wynagrodzenie, a także dodatkowe środki na 
prowadzenie domu. Matce za każdy przepracowany tydzień przysługuje jeden 
dzień urlopu. Dodatkowo przysługuje jej urlop w następującym wymiarze: 
14 dni – po pół roku pracy ogółem, 17 dni – po 3 latach, 20 dni – po 6 latach 
oraz 26 dni – po 10 latach. Poza tym ma ona dodatkowe dwa dni wolne, gdy 
pod jej opieką jest jedno dziecko poniżej 14 roku życia, pięć dni, gdy jest dwoje 
dzieci w tym wieku i dziewięć dni, gdy dzieci tych jest przynajmniej troje [Róg 
2009, s. 55]. Kobiety mogą wolny czas spędzać poza wioską, indywidualnie, 
zgodnie z własnymi preferencjami. Jest to czas przeznaczony na refleksję oraz 
odpoczynek od codziennych zawodowych obowiązków.

Zasady zatrudniania matek określają również sytuacje, w których mogą być 
one zwolnione z zajmowanego stanowiska. Ma to miejsce wówczas, gdy kobieta 
zaniedbuje swoje obowiązki, narusza regulaminy lub nie przestrzega obowiąz-
ku zachowania tajemnicy. Może być ona zwolniona także wówczas, gdy zawrze 
związek małżeński albo wejdzie w związek pozamałżeński. W takiej sytuacji 
Stowarzyszenie SOS może wyrazić zgodę na wychowywanie przez matkę dzie-
ci we własnym gospodarstwie domowym, jeśli jest to zgodne z dobrem tychże 
dzieci. Każdej matce przysługuje okres wypowiedzenia: 2 tygodnie, gdy matka 
pracowała krócej niż rok, 1 miesiąc – gdy co najmniej rok oraz 3 miesiące – gdy 
przepracowała przynajmniej 10 lat [Róg 2009, s. 55].

Rola matek w realizacji funkcji rodziny wioskowej

Wioski Dziecięce SOS to placówki funkcjonujące bazując na wzorcach ro-
dzinnych. Dlatego też, analizując ich działalność rozpatruje się funkcje, jakie 
powinna realizować rodzina. Podstawową jest funkcja opiekuńcza, podejmo-
wana z dwóch zasadniczych powodów:

•	 w	celu	organizowania	normalnych	warunków	dla	pełnego	rozwoju	dzieci	
i młodzieży;

•	 w	celu	likwidowania	sytuacji,	które	zagrażają	temu	rozwojowi	albo	nawet	
życiu jednostki [Kawula 2000, s. 101].

Osobą w najwyższym stopniu odpowiedzialną za organizację procesu opie-
kuńczego w wioskowej rodzinie jest matka. To ona, dzięki indywidualnemu 
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podejściu do każdego z dzieci, przez otoczenie ich troską, zapewnia im zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb psychicznych, takich jak potrzeba miłości, ak-
ceptacji, przynależności i bezpieczeństwa. Codzienny kontakt matki z dziećmi, 
stałe zajmowanie się nimi, pozwala na wytworzenie w nich poczucia pewnej 
stabilizacji. Ponadto ogrom cierpliwości, jaką matka wykazuje w opiece nad 
dziećmi pozwala im nabyć przekonanie, że tworzą prawdziwą rodzinę.

niezwykle istotnym aspektem realizowanej przez matki funkcji opiekuńczej 
jest rozwijanie u dzieci właściwego poczucia własnej wartości. Wymaga to dużo 
czasu i zaangażowania i polega na przekonywaniu dziecka, że jest ono pełno-
wartościowym człowiekiem z ogromem zalet i możliwości.

Każdy rodzic, w tym również matka w wiosce, zobowiązany jest do zaspo-
kajania podstawowych potrzeb dzieci związanych z ich rozwojem fizycznym. 
Zadaniem matki jest dbałość o racjonalne odżywianie dzieci, wyrabianie na-
wyków higienicznych, przywiązywanie wagi do schludności i czystości odzieży 
oraz pilnowanie ładu i porządku w całym domu. Matki starają się także zapew-
nić dzieciom właściwe warunki mieszkaniowe oraz dostęp do wszystkich nie-
zbędnych przedmiotów i urządzeń codziennego użytku.

Z funkcji opiekuńczej rodziny wynika również działalność stymulująca, któ-
rej głównym celem jest pobudzanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidu-
alnymi możliwościami i potrzebami. Zadaniem matki jest tu zachęcanie dzieci 
do udziału w zróżnicowanych zajęciach, służących rozwojowi zainteresowań 
dzieci i rozbudzaniu pasji.

W ramach omawianej funkcji matki podejmują również działalność aseku-
racyjną, którą według Stanisława Kawuli można także nazwać profilaktyką, a jej 
głównym celem jest zapobieganie potencjalnym zagrożeniom w rozwoju dziec-
ka [Kawula 2000, s. 101]. W związku z tą działalnością matki kładą duży nacisk 
na ochronę zdrowia swoich podopiecznych. Realizowane jest to przez szcze-
pienia, systematyczne kontrole stomatologiczne, badania profilaktyczne oraz 
leczenie specjalistyczne w przypadku poważniejszych schorzeń. Ponadto matki 
prowadzą wśród dzieci preorientację seksualną dotyczącą świadomego rodzi-
cielstwa oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Działania profilaktyczne 
podejmowane przez matki dotyczą także problematyki uzależnień i innych za-
chowań ryzykownych [Róg 2009, s. 77].

Ostatnim zakresem działań realizowanych w obrębie funkcji opiekuńczej 
jest działalność kompensacyjna. Dzieci przybywające do wiosek wykazują bar-
dzo często wiele braków i zaburzeń we wszystkich sferach rozwoju wynikają-
cych z nieprawidłowego funkcjonowania środowiska, w którym dotychczas 
się wychowywały. Zdecydowana większość braków wyrównywana jest przez 
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matki wioskowe na terenie domu. Często muszą one poświęcać dużo czasu na 
indywidualną naukę dzieci z zaległościami edukacyjnymi. Poza tym starają się 
na bieżąco korygować nieprawidłowe zachowania i wdrażać podopiecznych 
do przestrzegania społecznie przyjętych norm. W przypadku poważniejszych 
trudności matki, podobnie jak rodzice w każdej prawidłowo funkcjonującej 
rodzinie, zwracają się o pomoc do specjalistów zatrudnionych w wiosce, jak 
i poza nią.

Stopień nasilenia opieki wobec dzieci i młodzieży jest odwrotnie propor-
cjonalny do wzrostu samodzielności podopiecznych. Początkowo matki wy-
pełniają niemal wszystkie czynności opiekuńcze, jednocześnie ucząc dzieci 
samodzielności w zaspokajaniu własnych, indywidualnych potrzeb. Wdrażają 
również dzieci do opieki nad młodszym rodzeństwem, ucząc je tym samym za-
spokajania potrzeb innych, mniej samodzielnych jednostek. Z czasem opieka 
realizowana przez matkę zaczyna się przekształcać w działalność pomocową. 
Działania te nie kończą się wraz z zakończeniem pobytu dziecka w placówce. 
Matki wioskowe, tak jak matki w rodzinach naturalnych, są dla swoich pod-
opiecznych ostoją i służą wsparciem również w ich dorosłym życiu. 

Drugą, niezwykle istotną funkcją wiosek, wynikającą z ich rodzinnego cha-
rakteru jest funkcja wychowawcza. W jej ramach dzieci są przede wszystkim 
wdrażane do przestrzegania norm uznanych za obowiązujące w danym społe-
czeństwie. Początkowo przyswajanie tych norm przez dzieci przejawia się w re-
agowaniu na nieprawidłowe zachowania innych mieszkańców wioski, zwłaszcza 
rodzeństwa. Dostrzegają one nieprawidłowości, sygnalizują je matce, oczekując 
reakcji z jej strony. Z czasem o zinternalizowaniu obowiązujących zasad postę-
powania świadczy fakt, stają się one wyznacznikami określonych działań dziec-
ka. niekiedy zdarza się, że matki ograniczają swoim dzieciom kontakt z inny-
mi wychowankami, zwłaszcza przejawiającymi wysoki stopień demoralizacji, 
co ma na celu nie tyle izolację dzieci, ile uchronienie ich przed negatywnymi 
wpływami. Jest to postępowanie normalne, w pełni akceptowane w przypadku 
każdej dobrze funkcjonującej w społeczeństwie rodziny, a taką ma być również 
rodzina wioskowa. 

Konsekwencją wdrażania dziecka do życia społecznego jest bez wątpienia 
kształtowanie u niego postaw społeczno-moralnych. Doskonale sprawdza się 
tu metoda dawania dobrego przykładu, opierająca się na autorytecie matek. 
Swoimi codziennymi działaniami wskazują one dzieciom prawidłowe sposoby 
postępowania i postawy w życiowych sytuacjach oraz kontaktach międzyludz-
kich. Dawanie dobrego przykładu polega na właściwym wykonywaniu przez 
matki codziennych czynności oraz przejawianiu zachowań spójnych z głoszo-
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nymi przez nie poglądami. Dzieci, obserwując matki, uczą się czym jest sza-
cunek dla drugiego człowieka i jakie zachowania pozwalają respektować jego 
godność. Z czasem dzieci nabywają umiejętności moralnego postępowania 
i odróżniania dobra od zła.

Ważnym zadaniem wynikającym z funkcji wychowawczej jest wdrażanie 
dzieci do mówienia o swoich uczuciach, a także okazywanie ich pozostałym 
członkom rodziny. Sprzyja to budowaniu silnej więzi między matką a dziećmi 
oraz między rodzeństwem, co skutkuje pozytywnymi relacjami również w do-
rosłym życiu, po opuszczeniu wioski. Ponadto rozumienie uczuć drugiego czło-
wieka stanowi podstawę rozwoju szacunku wobec niego. Matki surowo i jedno-
cześnie konsekwentnie reagują na wszystkie zachowania dzieci, które naruszają 
godność lub bezpieczeństwo któregokolwiek z jej podopiecznych albo innych 
mieszkańców wioski. Rozmawiają one z dziećmi również na temat nieuczciwo-
ści oraz braku odpowiedzialności w codziennym życiu. Odwołują się tutaj do 
sytuacji, które dzieci zaobserwowały w szkole lub w lokalnym otoczeniu.

Szczególne miejsce w życiu wioskowej rodziny zajmuje tradycja. To dzię-
ki organizowanym przez matki Świętom Bożego narodzenia i Wielkiej nocy 
dzieci uczą się przyrządzania regionalnych potraw i poznają charakterystyczne 
dla tego okresu zwyczaje. Dzieci wspólnie z matką zajmują się przedświąteczny-
mi porządkami, robią zakupy, ubierają choinkę, później wspólnie przygotowu-
ją wieczerzę wigilijną, dzielą się opłatkiem i wręczają sobie prezenty. W czasie 
Wielkanocy natomiast święcą pokarmy i uczestniczą w uroczystych mszach.

Szacunku dla tradycji matki uczą dzieci również przez wspólne uczestnic-
two w innych świętach religijnych i państwowych. Kobiety dbają również o to, 
by podopieczni poznawali tradycje i święta obchodzone w regionie, w którym 
zlokalizowana jest wioska.

Istotnym zadaniem każdej prawidłowo funkcjonującej rodziny, a zatem 
również rodziny wioskowej, jest zapewnienie dzieciom warunków do prawi-
dłowego rozwoju intelektualnego. Wiąże się to głównie z zapewnieniem dzie-
ciom możliwości realizacji obowiązku szkolnego. W związku z tym, że dzieci 
wykazują szereg opóźnień edukacyjnych, matki muszą dużo czasu poświęcać 
na pomoc wychowankom w poprawieniu osiągnięć szkolnych. Starają się wpo-
ić im nawyki systematycznej pracy, minimalizującej ryzyko nawarstwiania się 
trudności oraz motywują dzieci do nauki przez okazywanie zainteresowania 
zarówno doświadczanym przez podopiecznych problemom, jak i osiąganym 
przez nich sukcesom.

Matki dbają również o organizowanie dzieciom czasu wolnego i rozwój ich 
zainteresowań. W związku z tym zabierają je na spacery, na wycieczki rowerowe, 
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do kina, teatru, muzeum, na basen; uczestniczą z nimi w lokalnych imprezach 
sportowych i kulturalnych oraz organizują zajęcia sportowe. Matki, dostrzega-
jąc u swoich podopiecznych szczególne pasje i uzdolnienia, starają się zapew-
nić im możliwość rozwoju w placówkach kulturalno-oświatowych. Istotne dla 
matki jest, by móc kontrolować sposób spędzania przez dzieci czasu wolnego, 
co minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zachowań 
u podopiecznych i jednocześnie wdraża ich do konstruktywnego organizowa-
nia tego czasu.

Ważnym zadaniem stojącym przed matkami jest przygotowanie dzieci do 
samodzielności. Doskonale sprawdza się tu metoda zadaniowa, polegająca na 
wdrażaniu młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu rodziny i całej wio-
skowej społeczności. Każde dziecko ma swoje jasno określone obowiązki do-
stosowane do jego możliwości i wie, że musi się z nich wywiązywać. Matki nie 
stosują dyżurów, nadawałoby to bowiem pracy opiekuńczej i wychowawczej 
zbyt instytucjonalny charakter.

Matka wioskowa, podobnie jak matka w każdej innej rodzinie, stosuje wobec 
dzieci zarówno kary, jak i nagrody, chcąc u swoich podopiecznych wykształcić 
cechy pozytywne i wyeliminować negatywne.

Zakończenie

Praca wychowawcza z dziećmi w Wioskach Dziecięcych SOS nie należy do 
łatwych, co w dużej mierze uwarunkowane jest całym bagażem negatywnych 
doświadczeń, jakie objęte opieką dzieci nabyły wcześniej w swoim nieprawi-
dłowo funkcjonującym domu rodzinnym lub w różnego rodzaju placówkach.

Trzeba jednak pamiętać, że każde dziecko ma wrodzoną potrzebę matczynej 
miłości, związanej z jego fizyczną, psychiczną i emocjonalną niedojrzałością. 
Potrzebuje ono kochającej matki, która da mu szansę na normalny i zdrowy roz-
wój [Kowalski 1999, s. 174].

Kobiety pracujące w wioskach, dzięki swej altruistycznej postawie, cierpli-
wości, miłości i zaangażowaniu oraz codziennym byciu z dziećmi, umożliwiają 
im zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, stanowiących niezbędny 
kapitał w późniejszym dorosłym życiu.

Kim zatem są kobiety pracujące w Wioskach Dziecięcych SOS? niewątpli-
wie są to doskonale wykształceni pedagodzy, potrafiący korzystać w swej pracy 
z wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Ale są to również kochające matki, 
wykazujące troskę o los powierzonych ich opiece dzieci, starające się, jak każda 
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prawdziwa matka, być z nimi na co dzień, z ich troskami i radościami, przygoto-
wać do samodzielnego życia oraz uchronić przed zagrożeniami, jakie niesie za 
sobą rzeczywistość, w której żyją.

Hermann gmeiner mówił, że dzieciom, które utraciły swoją rodzinę natu-
ralną trudno jest przywrócić wszystkie ważne dla niego wartości, dlatego trzeba 
przynajmniej starać się stworzyć mu rodzinny dom prowadzony przez oddaną 
matkę [Brągiel 1997]. Dodawał jednocześnie: „… musimy stworzyć nowocze-
sną profesję jak zawód pielęgniarki i pracownika socjalnego” [Wioski Dziecięce 
SOS, s. 19].

Można zatem stwierdzić, że matka, która dzieli swoje życie z powierzonymi 
jej opiece dziećmi, daje im poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i stabil-
ne życie, ale jest jednocześnie profesjonalną opiekunką dbającą o zaspokojenie 
potrzeb swoich podopiecznych.
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Summary

The present article deals with an analysis of work, assignments and the role 
played by substitute mothers in SOS Children’s Villages in Poland. The aim of the ar-
ticle is to show the dualism of the function which is executed by women in charge 
of child care in these centres. One part of the article concerns the characterization 
of substitute parenthood undertaken by women in SOS Children’s Villages. Re-
quirements expected from candidates to be substitute mothers and the rights  
and obligations resulting from contracts signed are described. Th e second part dis- Th e second part dis-The second part dis-
cusses how substitute mothers execute their family obligations in the centre. The fam-
ily aspect of everyday upbringing and tasks of substitute mothers are described.


