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Abstract 

       The following research is an attempt to research socialization and perspectives of children 

involved in foster care.  To describe attitudes and motivations of receiving  families. It is very 

important to research the children involved in foster care program to analyze how the program 

helps  them to be formed as  independent individuals prepared for independent life and how  

the program leads their socialization and integration into the society.   

       Research goal is to research deprived childrens` socialization challenges in Georgia based 

on the example of foster care, namely the following research aims to research the socialization, 

challenges and perspectives of children involved in foster care program.  

       Qualitative reseach method has been adopted to achive research goals and objectives.  

Several forms of qualitative research methods have been used, namely analysis of secondary 

data, focus-groups, deep interviews.  One of the most important methods is combination of 

personal experience with the the analysis of focus groups and deep interviews which allowed 

to highlight the charasteristics of foster families and children.  

         Family and living in a family environment are  very important for each of the child 

involed in foster care program. Their socialization happens in receiving family, where they 

learn how to behave, living in a family  helps them to realize belives, values  and cultural 

norms of the society.  The research showed that respondents involed in foster care program 

have positive attitude towards it, but the interviews also showed that the future of adoptive 



7 
 

children, their preparadness to live independently are very vague.  The research showed that 

adoptive children have good relationships with receiving family members, which sometimes 

lead their attachment to any of the family members.  The research highlits that it is very 

important to have an individual approach on every case to successfully implement the 

program, this approach has to be definitely used during the placement of a child in a  particular 

family.  

 Key words: foster care,socialization, family, attachement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


