ZbiorowoÅ›Ä‡ spoÅ‚eczna i rodzina

Arystoteles: Tylko bogowie i dzikie bestie Åźyja poza wspólnota polis, ludzie natomiast nie sÄ…
samowystarczalni i swoje potrzeby realizujÄ… tylko z pomocÄ… innych.
Piramida MasÅ‚owa
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Instytucje
Mniej lub bardziej sformalizowane i zorganizowane sposoby dziaÅ‚ania pozwalajÄ…ce rozwiÄ…zywaÄ‡
spoÅ‚eczeÅ„stwu najwaÅźniejsze problemy Åźycia zbiorowego
&bull; rodzina
&bull; edukacyjne i rozwojowe
&bull; ekonomiczne
&bull; polityczne
&bull; prawne
kulturowe i religijne
ZbiorowoÅ›Ä‡ spoÅ‚eczna

Skupienie ludzi posiadajÄ…cych jakÄ…Å› wiÄ™Åº spoÅ‚ecznÄ…
Zbiór spoÅ‚eczny

pewna liczba osób posiadajÄ…cych wspólna cechÄ™ ale nie posiadajÄ…ca wiÄ™zi spoÅ‚ecznej,
powstaje w umiÅ›le zewnÄ™trznego obserwatora
ZbiorowoÅ›Ä‡ spoÅ‚eczna - tabela

grupa

spoÅ‚eczna

Pewna iloÅ›Ä‡ osób (co najmniej trzy)
powiÄ…zanych systemem stosunków uregulowanych
przez instytucje, posiadajÄ…cych
pewne wspólne wartoÅ›ci o oddzielonych od innych zbiorowoÅ›ci
pewna zasadÄ…
odrÄ™bnoÅ›ci.
Zachodzi tu stosunek pomiÄ™dzy jednostkÄ…, a wiÄ™kszoÅ›ciÄ….
&bull; trzy osoby
&bull; jest zorganizowana wewnÄ™trznie, czego gwarancjÄ… jest okreÅ›lona instytucja
&bull; wspólne wartoÅ›ci, cele, interesy, potrzeby
&bull; poczucie wspólnoty
&bull; odrÄ™bnoÅ›Ä‡ dziÄ™ki symbolom, strojom, zasadom
&bull; okreÅ›lone zadanie do speÅ‚nienia, kaÅźdy odgrywa okreÅ›lonÄ… rolÄ™ i ma zadanie
speÅ‚nienia
http://www.wos.org.pl

Kreator PDF

do

Utworzono 23 July, 2014, 00:17

&bull; dziaÅ‚ajÄ… zgodnie z przepisami

para
(dwójka )
Skupienie dwóch osób,
kontaktujÄ… bezpoÅ›rednio
krÄ…g
Swobodne i pozbawione
stycznoÅ›Ä‡ jej
czÅ‚onków

które Å‚Ä…czy jakaÅ› wiÄ™Åº, oddziaÅ‚ujÄ… na siebie i

trwaÅ‚oÅ›ci zwiÄ…zki miÄ™dzy ludÅºmi, niesformalizowane, jest

krÄ…g stycznoÅ›ciowy
krÄ…g
koleÅźeÅ„ski
krÄ…g przyjacielski
spoÅ‚ecznoÅ›Ä‡
ZbiorowoÅ›Ä‡ terytorialna pozwalajÄ…ca zaspokoiÄ‡
siebie oddziaÅ‚ywajÄ…, majÄ… poczucie
wspólnoty

potrzeby, czÅ‚onkowie wzajemnie na

audytorium
ZbiorowoÅ›Ä‡ ludzka poÅ‚Ä…czona stycznoÅ›ciÄ…
przestrzennÄ…, Å‚Ä…cznoÅ›ciÄ…
psychicznÄ…, ulega tym samym bodÅºcom, moÅźe
przerodziÄ‡ siÄ™ w tÅ‚um

tÅ‚um
Zgromadzenie sie kilkudziesiÄ™ciu, kilkuset osób
na przestrzeni umoÅźliwiajÄ…cej kontakt,
które spontanicznie reagujÄ… na te
same bodÅºce, jednostka przestaje kontrolowaÄ‡ swoje
zachowanie i ulega
zbiorowej psychozie

agresywny
uciekajÄ…cy
linczujÄ…cy
demonstrujÄ…cy (ekspresywny)`
linczujÄ…cy
stosuje atak wobec jednostki
spowodowany realnym lub domniemanym zagroÅźeniem
inspirowane chÄ™ciÄ… zdobycia jakiÅ› dóbr materialnych
nastawiony na
wyraÅźanie uczuÄ‡, niezadowolenia lub wdziÄ™cznoÅ›ci
terroryzujÄ…cy
stosuje atak wobec grup
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PojÄ™cie, modele i funkcje rodziny
Rodzina &ndash; podstawowa, pierwotna i maÅ‚a grupa spoÅ‚eczna skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ z rodziców,
ich dzieci (takÅźe adoptowanych) i krewnych. Opiera siÄ™ na wiÄ™zi maÅ‚ÅźeÅ„skiej, rodzicielskiej i na
pokrewieÅ„stwie.
PokrewieÅ„stwo - to wiÄ™Åº miÄ™dzy osobami, polegajÄ…ca na pochodzeniu od wspólnego przodka.
Powinowactwo - to stosunek prawno rodzinny Å‚Ä…czÄ…cy jednego maÅ‚Åźonka z krewnymi
drugiego.
Rodzina definicja

Pierwotna, maÅ‚o sformalizowana grupa spoÅ‚eczna, wiÄ™Åº Å‚Ä…czÄ…ca czÅ‚onków ma charakter
pokrewieÅ„stwa i powinowactwa.
Rodzina tradycyjna
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;

chÅ‚opskie i robotnicze rodziny
sztywny podziaÅ‚ ról
gÅ‚owa rodziny i Åźywiciel - ojciec
matka prowadzi dom
wielodzietnoÅ›Ä‡
posÅ‚uszne dzieci, pomagajÄ…ce rodzicom, czÄ™sto finansowo
wczesne koÅ„czenie szkoÅ‚y przez dzieci

Rodzina partnerska
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;

inteligenckie rodziny
pracujÄ… obydwoje maÅ‚Åźonkowie
obydwoje dbaja tak samo o gospodarstwo
obydwoje wychowujÄ… dzieci
samodzielnoÅ›Ä‡ dzieci

Funkcje rodziny
funkcja prokreacyjna - dostarczenie spoÅ‚eczeÅ„stwu nowych czÅ‚onków
funkcja socjalizacyjna - przysposobienie do Åźycia
funkcja opiekuÅ„cza - zapewnienie materialnego i emocjonalnego wsparcia
funkcja ekonomiczna - tworzenie wspólnego gospodarstwa domowego
funkcja emocjonalna - zaspokojenie potrzeb emocjonalnych
funkcja rekreacyjna - zaspokojenie potrzeb odpoczynku i zabawy
funkcja stratyfikacyjna - decydowanie o pozycji spoÅ‚ecznej czÅ‚onków rodziny
funkcja kulturowa &ndash; przekazywanie dziedzictwa kulturowego, stylu Åźycia
Pokolenie
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ZbiorowoÅ›Ä‡ ludzi urodzonych w tym samym czasie i majÄ…cych podobne doÅ›wiadczenia, problemy
i oczekiwania
MaÅ‚ÅźeÅ„stwo
TrwaÅ‚y i równoprawny zwiÄ…zek kobiety i mÄ™Åźczyzny, który powstaje na mocy ich zgodnych i
dobrowolnych oÅ›wiadczeÅ„ zÅ‚oÅźonych przed duchownym lub kierownikiem urzÄ™du cywilnego w
obecnoÅ›ci dwóch Å›wiadków
Åšlub cywilny
Jest zawierany w urzÄ™dzie
Åšlub konkordatowy
Jest zawierany w koÅ›ciele, bez potrzeby uprawomocnienia (koÅ›cielny+cywilny), po konkordacie 1993
roku
konkordat: (Å‚ac. concordatus - uzgodniony) umowa zawierana miÄ™dzy papieÅźem jako
zwierzchnikiem koÅ›cioÅ‚a a zwierzchnikiem danego paÅ„stwa; reguluje stosunki miÄ™dzy
wÅ‚adzÄ… Å›wieckÄ… a koÅ›cielnÄ…
&bull; konkordat warmiÅ„ski 1122r.
&bull; konkordat III RP 1993r.
Przeszkody prawne maÅ‚ÅźeÅ„stwa
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;
&bull;

niepeÅ‚noletnoÅ›Ä‡
pobranie siÄ™ pod nagÅ‚ym impulsem, musi upÅ‚ynÄ…Ä‡ miesiÄ…c
zbyt bliskie pokrewieÅ„stwo
ubezwÅ‚asnowolnienie np. choroba psychiczna
bigamia

Stosunek do majÄ…tków
maÅ‚Åźonkowie mogÄ… siÄ™ zdecydowaÄ‡ na ograniczenie wspólnoty majÄ…tkowej, musza do tego
podpisaÄ‡ umowÄ™ w formie aktu notarialnego; przed zawarciem maÅ‚ÅźeÅ„stwa nazywa on siÄ™
intercyzÄ…
Przyczyny rozpadu maÅ‚ÅźeÅ„stwa
&bull; Å›mierÄ‡
&bull; rozwód
&bull; separacja (maÅ‚Åźonkowie nie mogÄ… zawrzeÄ‡ nowego maÅ‚ÅźeÅ„stwa)
Prawa i obowiÄ…zki maÅ‚Åźonków
&bull; wspólne poÅźycie
&bull; wzajemna pomoc i wiernoÅ›Ä‡
&bull; wspóÅ‚dziaÅ‚anie dla dobra rodziny
&bull; zaspokojenie potrzeb rodziny
&bull; podejmowanie wspólnie decyzji w istotnych sprawach
Tendencje w funkcjonowaniu wspóÅ‚czesnej rodziny
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- wzrost liczby rozwodów
- maÅ‚a liczba dzieci
- wzrost liczby zwiÄ…zków pozamaÅ‚ÅźeÅ„skich i usankcjonowanie ich przez prawo
- upowszechnia siÄ™ partnerski typ rodziny
Problemy wspóÅ‚czesnej rodziny w Polsce
- trudnoÅ›ci ekonomiczne (brak pracy, brak mieszkania)
- pracoholizm powodujÄ…cy rozpad Åźycia rodzinnego
- naruszenie tradycyjnych ról powodujÄ…ce czasem frustracje
- alkoholizm i przemoc w rodzinie
- zdrady (kontakty pozamaÅ‚ÅźeÅ„skie)
- konflikty pokoleniowe wywoÅ‚ane tempem zmian, m.in. obyczajowych
Podstawowe Å›rodowiska spoÅ‚eczne
Åšrodowisko spoÅ‚eczne to ukÅ‚ad elementów otoczenia waÅźnych dla Åźycia i zachowania siÄ™
czÅ‚owieka. Podstawowymi Å›rodowiskami spoÅ‚ecznymi sÄ…: rodzina, grupa rówieÅ›nicza,
szkoÅ‚a, Å›rodowisko lokalne, zakÅ‚ad pracy.
Modele rodziny
- ze wzglÄ™du na liczbÄ™ partnerów:

&bull; monogamiczna ( zwiÄ…zek jednego mÄ™Åźczyzny i jednej kobiety)
&bull; poligamiczna (jest to forma maÅ‚ÅźeÅ„stwa, w której osób jednej pÅ‚ci moÅźe byÄ‡ wiÄ™cej.
MoÅźe to byÄ‡ zwiÄ…zek jednego mÄ™Åźczyzny z wieloma kobietami lub zwiÄ…zek jednej kobiety z
wieloma mÄ™Åźczyznami).
Bigamia &ndash; pozostawanie w zwiÄ…zku maÅ‚ÅźeÅ„skim z dwiema osobami. W krÄ™gu kultury
Å‚aciÅ„skiej bigamia, co do zasady stanowi przestÄ™pstwo. W niektórych krajach (m.in. islamskich)
bigamia i poligamia jest legalna.
- ze wzglÄ™du na obszar wyboru maÅ‚Åźonka (Å›rodowisko spoÅ‚eczne):

&bull; endogamiczna &ndash; maÅ‚ÅźeÅ„stwo w obrÄ™bie jednej grupy spoÅ‚ecznej
&bull; egzogamiczna &ndash; maÅ‚ÅźeÅ„stwo w obrÄ™bie róÅźnych grup spoÅ‚ecznych
- ze wzglÄ™du na kryterium powaÅźania i wÅ‚adzy:

&bull; patriarchalna
&bull; matriarchalna
&bull; partnerska
- ze wzglÄ™du na wielkoÅ›Ä‡:

&bull; nuklearna (maÅ‚a, dwupokoleniowa) &ndash; dwójka partnerów i wychowywane potomstwo
&bull; wielka (wielopokoleniowa) - gdy jedno z partnerów zamieszkuje takÅźe z rodzicami
WspóÅ‚czesne spoÅ‚eczeÅ„stwa wyksztaÅ‚ciÅ‚y tzw. alternatywne formy rodziny takie jak:
&bull; rodzina niepeÅ‚na - w której dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców.
http://www.wos.org.pl
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Taki typ rodziny powstaje na skutek Å›wiadomej decyzji matki, dÅ‚ugotrwaÅ‚ej i drugiego z rodziców.
&bull; rodzina zastÄ™pcza - forma prawnej opieki nad dzieckiem z domu dziecka
&bull; rodzina zrekonstruowana - uzupeÅ‚niona w wyniku nowego zwiÄ…zku maÅ‚ÅźeÅ„skiego
osamotnionego wspóÅ‚maÅ‚Åźonka
&bull; rodzina homoseksualna ( rodzicielstwo lesbijek i gejów) - fakt wychowywania dzieci przez rodziców
homoseksualnych lub biseksualnych.
Rodzina w Å›wietle prawa.

Wg prawa poczÄ…tkiem rodziny jest akt zawarcia maÅ‚ÅźeÅ„stwa. MaÅ‚ÅźeÅ„stwo - to trwaÅ‚y i
równoprawny zwiÄ…zek kobiety i mÄ™Åźczyzny, który powstaje na mocy ich zgodnych i dobrowolnych
oÅ›wiadczeÅ„ przed kierownikiem urzÄ™du stanu cywilnego lub przed duchownym (Å›lub koÅ›cielny),
przy czym duchowny w ciÄ…gu 5 dni musi zawiadomiÄ‡ urzÄ…d stanu cywilnego.
&rarr; zwiÄ…zek maÅ‚ÅźeÅ„ski mogÄ… zawrzeÄ‡ osoby peÅ‚noletnie, jeÅźeli nie wystÄ™pujÄ…
przeszkody prawne (np. ubezwÅ‚asnowolnienie, czy zbyt bliskie pokrewieÅ„stwo).Ustanie
maÅ‚ÅźeÅ„stwa nastÄ™puje wskutek Å›mierci jednego ze wspóÅ‚maÅ‚Åźonków albo rozwodu; a
rozwód orzeka sÄ…d, gdy stwierdzi &bdquo; zupeÅ‚ny i trwaÅ‚y rozkÅ‚ad poÅźycia &rdquo;.
W momencie zawarcia maÅ‚ÅźeÅ„stwa powstaje tzw. wspólnota majÄ…tkowa, ale moÅźna
uregulowaÄ‡ kwestie majÄ…tkowe przed Å›lubem umowÄ… (tzw. intercyza). Instytucja separacji rodzi
podobne do rozwodu skutki, z jednym wyjÄ…tkiem &ndash; maÅ‚Åźonkowie pozostajÄ…cy w separacji
nie mogÄ… zawrzeÄ‡ nowego maÅ‚ÅźeÅ„stwa.
Konkubinat &ndash; to zwiÄ…zek dwojga ludzi, którzy razem mieszkajÄ… i prowadzÄ… wspólne
gospodarstwo, ale nie zawarli formalnie zwiÄ…zku maÅ‚ÅźeÅ„skiego.
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