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 Dzieci bumerangi
Gdy dorosłe dziecko wraca do domu
Powinny wyfruwać z rodzinnego gniazda i zakładać własne. Tymczasem wracają i siedzą 
na garnuszku rodziców. To coraz bardziej powszechne zjawisko we Europie i w Polsce. 

J
ak wynika z badań 
przeprowadzonych 
przez CBOS, młodzi 
ludzie w Polsce coraz 
dłużej są uzależnieni 

od pomocy rodziców. Z mamą  
i tatą mieszka aż 45 proc. osób  
w wieku od 25 do 34 lat oraz  
81 proc. mających od 18 do 24 
lat. Przyczyn takiego stanu jest 
wiele. Socjologowie wskazują 
najczęściej na bezrobocie i kry-
zys ekonomiczny (np. trudności 
ze znalezieniem pracy), ale i... 
wygodę młodych, którzy nie chcą 
rezygnować z łatwego życia.   
 – Często rodzice, a zwłaszcza 
matki, początkowo nie dostrze-
gają niebezpieczeństwa takiego 
powrotu. Mówią: „Wróć, sta-
niesz na nogi, gdzie ci będzie le-
piej niż u mamy”. Problem za-
czyna się wtedy, gdy pobyt w ro-
dzicielskiej przystani trwa za 
długo – mówi Katarzyna Platow-
ska, psycholog i socjoterapeutka. 
To może być szkodliwe i dla mło-
dego człowieka, który się nie usa-
modzielnia, i dla rodziców, któ-
rzy potrzebują w końcu ode-
tchnąć od rodzicielstwa. Jak 
sobie poradzić z dorosłym, któ-
ry nie chce stanąć na własnych 
nogach? Jak go wesprzeć – to  
w końcu nasze dziecko –  ale i wy-
znaczyć mu granice?

Dlaczego
wracają?
Co sprawia, że młodym nie 

udaje się start w dorosłe życie? 
Oto najczęstsze przyczyny.

D Zbyt kosztowna samo-
dzielność  Młodzi ludzie ma-
ją problem ze znalezieniem pra-
cy, niewiele zarabiają, są nie-
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Dzieci powinny czuć 
w tobie przyjaciela. 
Okaż im chęć nie-
sienia pomocy i służ 
radą, ale nie daj się 
wykorzystać.



pewni jutra. Nie mają zdolności 
kredytowej, nie mogą sobie po-
zwolić na kupno mieszkania, ani 
nawet na jego wynajęcie. Zda-
rza się też, że wynajmują miesz-
kanie i nagle tracą źródło utrzy-
mania. Wtedy powrót do rodzi-
ców wydaje się naturalnym 
rozwiązaniem.  Ale chwilowym! 
– Dobrze przygotowane do ży-
cia dziecko szybko zaczyna szu-
kać sposobu, by zmienić swoją 
sytuację.  Jeśli tego nie robi, to 
sygnał  ostrzegawczy dla rodzi-
ca  – mówi psycholog. Racjona-
lizowanie przez młodych czyn-
nika  ekonomicznego („Mamo, 
czasy są trudne! Nie ma pracy, 
mieszkania są drogie!”) jest nie-
bezpieczne. Im dłużej trwa, tym 
gorzej oderwać się od maminej 
spódnicy. I niestety częściej sta-
je się wymówką i świadczy o nie-
dojrzałości młodego dorosłego 
niż realnym problemie. 

DWygodnictwo  Kolejną przy-
czyną jest łatwość i wygoda ta-
kiego życia. Młodzi ludzie (i jak 
pokazują statystki częściej są to 
mężczyźni niż kobiety!) po pro-
stu nie chcą rezygnować z cie-
płych obiadków i obsługi. „Po 
co iść na swoje, skoro w domu 
rodzinnym mam wszystko, cze-
go mi potrzeba?” – myślą. Czę-
sto dotyczy to panów-singli, któ-
rzy dawno ukończyli 30 lat, ma-
ją pracę, zarabiają pieniądze  
i spokojnie mogliby egzystować 
samodzielnie. O wiele wygodniej 
jest jednak wrzucić brudną gar-
derobę do kosza i jak za sprawą 

czarodziejskiej różdżki wyciągać  
z szafy czystą. Wygodniej, gdy 
lodówka zapełnia się sama...

DRozpad związku Zdarza się, 
że przyczyną powrotu do rodzi-
ców jest kryzys w związku lub je-
go rozpad, a nawet  rozwód.  
– Młody człowiek w takiej sytu-
acji rzeczywiście potrzebuje po-
ciechy i należy go wesprzeć, do-
póki nie stanie na własnych no-
gach – uważa psycholog. Ale 
zdarzają się i młodzi ludzie, któ-
rzy mieszkają z rodzicami po-
między kolejnymi związkami. 
Najpierw idą za głosem serca,  
zakochują się i wyprowadzają. 
Przez jakiś czas wiodą życie 
partnerskie, po czym, gdy coś 
idzie nie tak… znów lądują u ro-
dziców. – Może się tak zdarzyć 
raz. Ale powrót do domu po 
każdym zawodzie miłosnym to 
dowód niedojrzałości  – stwier-
dza psycholog.

Jakie problemy
przynoszą?
Kiedy dorosłe dziecko się wy-

prowadza się, rodzice często 
przez jakiś czas zostawiają jego 
pokój w niezmienionym stanie 
„żeby wiedziało, że zawsze ma 
tu swój kąt”. Ale czas mija, a nie-
wykorzystana przestrzeń przy-
dałaby się na co dzień, zwłasz-
cza, gdy mamy małe mieszka-
nie. Pokój syna czy córki zmienia 
się więc np. w „naszą nową sy-
pialnię”. – Wiele par oddycha  
z ulgą, gdy wreszcie zostają sa-

me i nie muszą się gnieździć, 
wiec gdy dorosłe dziecko nagle 
wraca, pojawia się problem  
– tłumaczy psycholog. – Ale 
sprawy lokalowe to tylko wierz-
chołek góry lodowej. Znacznie 
poważniejsze bywają skutki fi-
nansowe i emocjonalne.

DSpory o pieniądze Pod twój 
dach powraca dorosły, 30-letni 
syn. I gdy zasiada do wspólne-
go obiadu, traktuje to jako sy-
tuację naturalną: w końcu ten 
obiad pojawiał się na stole przez 
całe jego życie. Nie  widzi więc 
powodu, by zacząć się dokładać 
do domowego budżetu. Prze-
cież tam, gdzie jedzą dwie oso-
by, wyżywi się i trzecia... To bar-
dzo wygodna i egoistyczna po-
stawa. – Problem polega na 
tym, że zapewniając dorosłemu 
człowiekowi utrzymanie, odbie-
ramy mu motywację do zara-
biania własnych pieniędzy   
– ostrzega Katarzyna Platow-
ska. – Np. młody człowiek od-
mawia pracy za 1000 zł mie-
sięcznie, bo to dla niego za ma-
ło, żeby wstać z łóżka. Czeka 
więc na lepsze propozycje. Dla-
czego? Socjologowie podkreśla-
ją, że reprezentanci pokolenia 
bumerang to jednocześnie 
przedstawiciele generacji Y  
– wychowanej w świecie maksy-
malnych możliwości, przyzwy-
czajonej do tego, że może 
wszystko. Nie godzą się więc na 
pracę poniżej własnych kwalifi-
kacji. Rodzice są sfrustrowani, 
ale zagryzają zęby: „przecież to 
nasze dziecko, trzeba pomóc, 
nie wyrzucimy go na bruk”.  

DBrak intymności Nagle czu-
jesz się gościem we własnym do-
mu,  nie możesz swobodnie 
wejść do łazienki w bieliźnie? 
Taka sytuacja ma miejsce 
zwłaszcza wtedy, gdy syn lub 
córka wraca do rodzinnego do-
mu nie tylko z walizką, ale...  ze 
swoim partnerem albo i potom-
stwem. – Nagle się okazuje, że 
choć jesteśmy u siebie, zaczyna-
my się czuć skrępowani – prze-
strzega Katarzyna Platowska.  
– Staramy się być cicho, żeby 
nie przeszkadzać młodym,  
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NAZWY SĄ 
RÓŻNE...
Generacja bumerang, 
kidadults, gniazdownicy, 
pokolenie tysiąc złotych 
netto. Łączy ich jedna 
wspólna cecha – wciąż 
mieszkają z rodzicami. 
Socjologowie alarmują, 
że młodzi ludzie coraz 
częściej rezygnują  
z usamodzielniania się.

BUMERANGI  
W EUROPIE
Najwięcej dorosłych 
dzieci mieszka ze 
swoimi rodzicami na 
Słowacji – 56,4 proc., 
w Bułgarii – 55,7 proc., 
na Malcie – 51,9 proc. 
w Grecji – 50,7 proc., 
Portugalii – 46,3 proc. 
oraz we Włoszech  
– 44,7 proc. Najbardziej 
samodzielni są Duńczy-
cy, Finowie i Szwedzi, 
gdzie zaledwie 1,9-4,1 
proc. osób w wieku 
25-34 lat korzysta ze 
stałego wsparcia rodzi-
ców – wynika z danych 
Eurostatu.

KOBIETY  
ZARADNIEJSZE
Wśród osób wciąż 
mieszkających z rodzica-
mi statystyczna kobieta 
usamodzielnia się 
szybciej, w wieku 26-27 
lat, mężczyzna – 28 lat 
(analiza firmy Home  
Broker). Badania poka-
zują, że bardziej zaradne 
i odpowiedzialne są 
kobiety, częściej też 
decydują się na mniej 
ambitne prace za niskie 
wynagrodzenia. Zrobią 
wszystko po to, żeby nie 
żyć na czyjś koszt. 

Co mówią 
badania?

WARTO 
WIEDZIEĆ

Z roku na rok liczba doro-
słych Polaków żyjących  
pod jednym dachem  
z rodzicami rośnie. 

45 proc. młodych 
ludzi w wieku 25–34 lata 
mieszka z mamą i tatą 
(dane GUS). To znaczy, że

2,8 mln młodych 
dorosłych Polaków żyje na 
garnuszku rodziców! To  
aż o 8 pkt proc. więcej niż  

w 2005 r. Jako przyczyny 
podają najczęściej:

55 proc. brak  
środków finansowych 

23 proc. brak miesz-
kań w przystępnych cenach 

12 proc. późniejsze 
zawieranie małżeństw

7 proc. wygoda  
i brak obowiązków

(Źródło: Flash Eurobarometer)

Polacy wracają do rodziców
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Czytelniczki pytają

,

 Jak mam  
pomóc córce?

Katarzyna  
Platowska 
PSYCHOLOG, 
SOCJOTERA-
PEUTA

«Ustal zasady  
już na początku»
Każdy rozwód jest 
traumą, więc dla córki 
możliwość schronienia się 
w domu rodzinnym jest 
prawdziwą deską ratunku. 
Ona teraz przede wszyst-
kim potrzebuje wsparcia. 
Dlatego jeśli możesz ją 
przyjąć, zrób to. Jednak 
od samego początku 
warto ustalić warunki,  
na jakich udzielasz jej po-
mocy. Dobrze będzie do-
gadać się co do podziału 
obowiązków w domu,  
a także określić, w jakim 
zakresie możesz pomóc 
jej przy dzieciach. Jeżeli 
zdecydowanie nie zamie-
rzasz być babysitterką, 
powiedz to wyraźnie,  
bez poczucia winy.  
Masz do tego prawo.  
Im więcej ustaleń zrobicie 
na początku, tym mniej 
będzie konfliktów. Daj jej 
chwilę spokoju, wesprzyj 
w trudnym momencie 
życia. A gdy ochłonie, 
porozmawiaj o tym, jak 
zamierza ułożyć sobie po 
rozstaniu z mężem. 

Psycholog odpowiada

Ostatnio stanęła na 
moim progu córka  
z dwójką dzieci. Wypro-
wadziła się od męża, 
rozwodzą się! Zapytała, 
czy może się u mnie 
jakiś czas zatrzymać. 
Mam niewielkie mieszka-
nie, jakoś się pewnie 
pomieścimy, ale czy to 
dobry pomysł? 

którzy np. wstają później od 
nas. W akustycznych mieszka-
niach często słyszymy w nocy 
intymne odgłosy z sypialni mło-
dych, którzy nie zamierzają  re-
zygnować z seksu tylko dlatego, 
że nie mieszkają sami. To bywa 
frustrujące dla obu stron, ale  
trudniejsze dla rodziców, którzy 
częściej mają nieco konserwa-
tywne poglądy.   

DZaburzone relacje między 
członkami rodziny Czujesz, 
że powrót waszego dziecka do 
domu sprowadził ciebie i męża 
z powrotem do roli rodziców? 
To kolejny problem.  – Natural-
ny cykl życia rodziny ma swoje 
fazy – wyjaśnia psycholog.  
– Jest okres zakochania między 
rodzicami i podjęcia decyzji  
o powiększeniu rodziny. Jest 
czas na opiekę nad dziećmi, któ-
re powoli dorastają i zaczynają 
szukać własnej drogi, by w koń-
cu wyfrunąć z gniazda. Przy-
chodzi też pora na fazę,  

w której rodzice wracają do by-
cia przede wszystkim partnera-
mi – wylicza psycholog. Puste 
gniazdo pozwala im znów sku-
pić się na sobie, odbudować 
więź, która trochę się zagubiła. 
Dzięki temu mają szansę na 
harmonijną jesień życia. Młody 
człowiek, które powraca do do-
mu  i nie wykazuje chęci usamo-
dzielnienia się, może zaburzyć 
ten proces. Mamy wtedy do czy-
nienia z syndromem przepełnio-
nego gniazda.
 
DKonflikty o podział obo-
wiązków  Przypadają ci zaję-
cia, na które kompeltnie nie 
masz ochoty. Najczęściej jest to 
opieka nad wnukami. Nie ma 
nic łatwiejszego, niż wrobić  
w nią babcię, z którą mieszka się 
pod jednym dachem, prawda?  
Wystarczy podszepnąć wnucz-
kowi, żeby zastukał  do jej po-
koju. Mało która potrafi otwar-
cie (i bez poczucia winy!) po-
wiedzieć: „nie będę się z tobą 

teraz bawić, bo mam inne zaję-
cie”. Jeżeli do tego dołożymy 
jeszcze sprzątanie, czasem za-
kupy i ugotowanie synkowi czy 
córce ich ulubionego dania  
z dzieciństwa, może się okazać, 
że mamy zajęcie na pełny etat.  
Jeśli którykolwiek z tych proble-
mów dotyczy ciebie, powiedz  
wreszcie stop!

 
Jak z nimi
postępować?

Danie dziecku wyraźnego sy-
gnału: „Halo, jesteś dorosły/a, 
musisz się wreszcie usamodziel-
nić” to zadanie rodziców! – pod-
kreśla psycholog. W zależności 
od tego, jakie są przyczyny po-
wrotu młodego człowieka do 
domu rodziców, należy przyjąć 
inną strategię. 
 
DGdy przyczyną jest wy-
godnictwo Od razu powiedz 
nie! – Im bardziej nasze dziec-
ko może liczyć na nas, tym mniej 
bierze odpowiedzialności za 

 EMOCJE

Ustalenie zdro-
wych zasad  
w domu, do  
którego wraca  
dorosłe dziecko, 
to niełatwe, ale 
konieczne  
zadanie! 
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swoje życie – ostrzega psycho-
log. Im jest mu wygodniej, tym 
trudniej będzie mu opuścić ro-
dzinne gniazdo. Nie zapominaj, 
że twoja trzydziestoparoletnia 
córka czy synek dobiegający 40. 
to nie jest rozkoszny bobas czy 
zbuntowany nastolatek, ale do-
rosły człowiek. Tak jak ty ma 
swoje prawa i obowiązki. I bę-
dzie bardzo nieszczęśliwy i nie-
zaradny, gdy któregoś dnia cie-
bie zabraknie! Dlatego nie wsta-
waj rano, nie rób kanapek do 
pracy i nie daj się znowu spro-
wadzić do roli mamuśki. Po-
wiedz wprost: „Musisz sobie ra-
dzić sam, daję ci miesiąc na usa-
modzielnienie się”.
 
DGdy przyczyną jest kryzys 
życiowy Utrata pracy i niemoż-
ność samego utrzymania się, 
rozstanie z partnerem – twoje 
dziecko może znaleźć się na ży-
ciowym zakręcie. Nie ma chyba 
matki, która w tej sytuacji powie-
działaby „nie”. Przeciwnie: każ-
da przygarnie i będzie się stara-
ła pocieszyć. To pierwsza, spon-
taniczna reakcja i nie należy się 
przed nią bronić. Warto pozwo-
lić dziecku odetchnąć, znaleźć 
schronienie w domu. – Ale na-
stępnym krokiem powinno być 
zmotywowanie go, by jak naj-
szybciej stanęło  na własne nogi 
– radzi psycholog.  Postaw spra-
wę jasno: „Wesprę cię, pomogę 
ci, ale moja pomoc ma swoje 
granice”. 

DGdy sytuacja przeciąga 
się Nie kryj, że to dla ciebie i mę-
ża dyskomfort. Powiedz otwar-
cie: „Powinieneś być na swoim”.  
Choć to niewdzięczna rola, do-
rosłemu człowiekowi trzeba cio-
sać kołki na głowie i regularnie 
pytać, czy i z jakim skutkiem 
szuka pracy i własnego lokum. 
Bez pretensji w głosie, ale regu-
larnie i zdecydowanie. Człowiek, 
który widzi i czuje, że tak na-
prawdę nie musi nic robić, po 
prostu nic nie zrobi. – Niestety, 
tu konieczna jest tzw. twarda mi-
łość – wyjaśnia psycholog Kata-
rzyna Platowska. I posuwa się 
dalej. – Z dorosłym człowie-
kiem, który nie chce się usamo-

zajmować się wnukami, po pro-
stu o tym powiedz. Nie czuj się 
winna. Możesz od czasu do cza-
su pomóc, zabrać je na spacer 
czy do kina – jak ukochana bab-
cia. Ale nie daj się wmanewrować 
w stałą opiekę nad nimi. 

DBuduj z dzieckiem zdrową 
relację dorosły-dorosły Cza-
sem to rodzice nieświadomie za-
trzymują dziecko w domu.  
Na przykład w obawie przed sa-
motnością, porzuceniem, mani-
pulują poczuciem winy dziecka, 
odwołują się do wdzięczności,  
lojalności, demonstrują rozcza-
rowanie. Potrafią nawet choro-
wać na zawołanie, aby tylko udo-
wodnić dziecku konieczność 
opieki. Zastanów się, czy w two-
jej głowie syn lub córka funkcjo-
nują wciąż jako małe dzieci, wy-
magające ciągłej opieki, wspar-
cia i pouczania – czy dorośli 
ludzie.  – Radziłabym zacząć jak 
najszybciej budować z dzieckiem 
równorzędną relację, czyli doro-
sły – dorosły, pozwól dorosłemu 
dziecku dokonywać wyborów, 
podejmować samodzielnie decy-
zje i ponosić ich konsekwencje.

Agata Domańska

dzielnić trzeba postępować tak 
jak z uzależnionym od narkoty-
ków czy alkoholu: trzeba prze-
stać mu pomagać i pozwolić, że-
by sięgnął dna, bo dopiero wte-
dy naprawdę zechce coś zrobić.

 
Jak wyznaczyć

granice?
Pamiętaj, że to dziecko miesz-

ka u ciebie, a nie ty u dziecka, i 
to ty stawiasz warunki i ustalasz 
zasady współżycia! Jeśli ono ich 
nie przyjmuje, to zawsze może 
zamieszkać gdzie indziej. Jasno 
określ, czego oczekujesz. Np. je-
śli jesteś na emeryturze i chcesz 
odpocząć, potrzebujesz w domu 
ciszy i spokoju, ustal, że nie ży-
czysz sobie gości po godz. 22. 
To nie wszystko! 

DWymagaj wkładu finanso-
wego – Jeśli nasze dorosłe 
dziecko wprowadziło się z po-
wrotem, musi partycypować  
w kosztach utrzymania (część 
prądu, gazu i innych opłat)  
– przekonuje psycholog. Powin-
no dokładać się do domowego 
budżetu, nie należy mu też fun-
dować niczego ekstra – wakacji, 
prezentów czy rozrywek. Staraj 
się też nie pożyczać pieniędzy! 

DDziel obowiązki  Nie może 
być tak, że mieszka z nami do-
rosły człowiek, który nic nie ro-
bi, za to wymaga obsługi! Masz 
prawo oczekiwać, że weźmie na 
siebie lwią część domowych 
obowiązków (niezależnie od 
płci!). Nie ma prawa być obcią-
żającym nas darmozjadem. Wy-
znacz mu oddzielną  półkę w lo-
dówce, szafkę w kuchni. Niech  
robi swoje zakupy i sprząta po 
sobie. Jesteście dorosłymi od-
rębnymi ludźmi. Uświadom so-
bie, że czas, kiedy byłaś odpo-
wiedzialna za syna lub córkę 
dawno minął.
 
DDbaj o własne potrzeby 
Zanim dorosłe dziecko powró-
ciło do domu, mieliście pewnie 
z mężem swoje własne rytuały. 
Raz w tygodniu chodziliście do 
kina, lubiliście długie spacery, je-
dliście kolacje tylko we dwoje,  
oglądaliście zawsze razem wasz 

ulubiony serial... Aż tu nagle ko-
niec z wolnością, znów zostali-
ście sprowadzeni do roli rodzi-
ców i opiekunów!

A może samotnie wychowa-
łaś  syna lub córkę i kosztowało 
cię to wiele wyrzeczeń? Gdy zo-
stałaś sama, wreszcie poczułaś, 
że pora już zrobić coś dla siebie. 
Zapisałaś się na jogę, co tydzień 
umawiałaś się z koleżankami na 
ploteczki. I nagle, wraz z wpro-
wadzeniem się dorosłego syna 
stałaś się kobietą „przynieś, po-
daj, pozamiataj”. Nie zgadzaj się 
na to. Powiedz stop! Przyznaj 
sobie prawo do samorealizacji  
i rozwijania pasji, na które wcze-
śniej nie miałaś czasu. Nie gotuj 
obiadków, nie podstawiaj mu 
wszystkiego pod nos, nie prasuj 
koszul, nie sprzątaj po nim. 
Bądź przyjacielem swojego 
dziecka, służ mu radą, ale nie 
dawaj się wykorzystywać! Na-
ucz się mówić nie, pielęgnuj 
swoje własne życie. 

DNie daj się wykorzystywać 
Masz prawo do odpoczynku, do 
organizowania sobie czasu we-
dług własnych potrzeb i upodo-
bań. Więc jeśli nie masz ochoty 
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Warto przeczytać

DPoradnik dla rodziców, 
którzy nie są zadowoleni 
ze swoich dorosłych dzieci. 
Inaczej wyobrażali sobie 
ich życie, zamartwiają się 
ich wyborami, winią się za 
błędy wychowawcze...

DŻycie bywa trudne 
Autor nie czaruje nas 
magicznymi „sekretami” na 
szczęście. Daje konkretne 
rady jak sobie radzić i dbać 
o siebie w różnych rela-
cjach, także rodzicielskich. 

Ewa Woydyłło „My rodzice dorosłych dzieci”,  
J. Santorski „Wskazówki na dobre i złe czasy”.


