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ABSTRACT 
The article is the result of the author’s field research conducted in central Africa. 

It shows the orphaned child’s situation, using the examples of Rwanda and Congo. After 
the genocide in 1994 in Rwanda hundreds of thousands of orphans were left. The situation 
of real threat of orphaned children brought about the intervention and compensation activities 
launched by a wide variety of organizations. One of the forms of assistance for the children 
and their families in need is the project called „heart adoption”, coordinated 
by the missionaries of the Pallottines Congregation. The „heart adoption” aims to help 
in the three main areas of child’s development: health care, social care and education. 
What unites all the aid programs for orphaned children in Rwanda is the topic of children’s 
rights. 

Key words: children’s rights, genocide, natural and social orphanhood emergency, care, heart 
adoption. 



Artykuł dostępny online na www.pedagogikaspoleczna.com 
 

Pedagogika Społeczna 
 

1 (2013) 85-104                                                                                                                             ISSN: 1642-672X 
 
 

-2- 

 Sytuacja dziecka w Rwandzie 
– zarys problematyki 

 
 
 

Zbigniew Babicki 
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska 

 
 
STRESZCZENIE 

Artykuł jest efektem przeprowadzonych przez autora terenowych badań w środkowej 
Afryce. Przedstawia sytuację dziecka osieroconego na przykładzie Rwandy i Konga. 
Po ludobójstwie w Rwandzie w 1994 r. Pozostało kilkaset tysięcy sierot. Sytuacja 
rzeczywistego zagrożenia dzieci dotkniętych zjawiskiem sieroctwa uruchomiła szeroką 
działalność interwencyjną i kompensacyjną różnych środowisk. Jedną z form pomocy 
potrzebującym dzieciom i ich rodzinom jest projekt „adopcja serca”, koordynowany przez 
misjonarzy ze zgromadzenia Pallotynów. W ramach adopcji serca działaniami pomocowymi 
objęto trzy zasadnicze sfery rozwojowe dziecka: opieka medyczna, opieka socjalna 
i edukacja. Tym, co łączy wszystkie programy pomocowe na rzecz dzieci osieroconych 
w Rwandzie jest problematyka ochrony praw dziecka. 
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