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W ostatnim artykule przedstawi-
li�my jakie s¹ prawa i obowi¹zki ro-
dzin zastêpczych oraz przedstawili-
�my definicjê rodziny zastêpczej.
Jednak aby bli¿ej poznaæ temat ro-
dzinnej opieki zastêpczej konieczne
jest wyodrêbnienie jakie s¹ rodzaje
rodzin zastêpczych.
Rodziny zastêpcze dziel¹ siê na:
- spokrewnione z dzieckiem,
- niespokrewnione z dzieckiem,
- zawodowe niespokrewnione z

dzieckiem:
- wielodzietne,
- specjalistyczne,
- o charakterze pogotowia rodzin-

nego
Rodzina spokrewniona to taka,

w której opiekê i wychowanie nad
dzieckiem przejmuj¹ cz³onkowie ro-
dziny dziecka np. dziadkowie, wujo-
stwo, starsze rodzeñstwo.

Rodzina niespokrewniona zaj-
muje siê opiek¹ nad dzieckiem, z któ-
rym nie wi¹¿e jej ¿aden stopieñ po-
krewieñstwa.

Zawodowa niespokrewniona
rodzina zastêpcza, jest to rodzina,
która z tytu³u wykonywanej pracy
otrzymuje wynagrodzenie. Rodzin¹
tak¹ mo¿e byæ ma³¿eñstwo jak rów-
nie¿ osoba samotna. W przypadku
ma³¿eñstwa wynagrodzenie otrzymu-
je jedna osoba. Nie mo¿e byæ zawo-
dow¹ rodzin¹ zastêpcz¹ osoba ca³-
kowicie niezdolna do pracy. Pe³nie-
nie funkcji rodziny niespokrewnio-
nej z dzieckiem i zawodowej niespo-
krewnionej z dzieckiem nie wyklu-
cza pe³nienia funkcji rodziny zastêp-
czej spokrewnionej z dzieckiem.
Zawodowa niespokrewniona z dziec-
kiem rodzina zastêpcza dzieli siê na:
* wielodzietn¹ rodzinê zastêpcz¹,
w tej rodzinie umieszcza siê w tym
samym czasie nie mniej ni¿ troje i nie
wiêcej ni¿ sze�cioro dzieci. W przy-
padku konieczno�ci umieszczenia w
rodzinie licznego rodzeñstwa liczba
dzieci mo¿e siê zwiêkszyæ.
* specjalistyczn¹ rodzinê za-
stêpcz¹, w tej rodzinie umieszcza siê
dzieci niedostosowane spo³ecznie,
dzieci z ró¿nymi dysfunkcajmi, pro-
blemami zdrowotnymi wymagaj¹cy-
mi szczególnej opieki i pielêgnacji; w
tym samym czasie w tego typu ro-
dzinie nie mo¿e przebywaæ wiêcej ni¿
troje dzieci
* o charakterze pogotowia rodzin-
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nego, w takiej rodzinie umieszcza siê
nie wiêcej ni¿ troje dzieci na pobyt
okresowy do czasu unormowania
sytuacji ¿yciowej dziecka, nie d³u¿êj
ni¿ na 12 miesiêcy w szczególnych
przypadkach pobyt dziecka mo¿e
byæ przed³u¿ony, jednak nie d³u¿ej
ni¿ o kolejne 3 miesi¹ce; rodzina ta
nie mo¿e odmówiæ przyjêcia dziecka
w wieku do 10 lat, je¿eli zosta³o do-
prowadzone przez policjê � tej sytu-
acji dziecko przebywa w tej rodzinie
do czasu wydania orzeczenia przez
s¹d rodzinny;
Kto mo¿e zostaæ rodzin¹ zastêpcz¹?
Pe³nienie funkcji rodziny zastepczej
mo¿e byæ powierzone ma³¿onkom
lub osobie samotnej, je¿eli osoby te
spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
* daj¹ rêkojmiê nale¿ytego wyko-

nania zadañ rodziny zastêpczej,
* maj¹ sta³e miejsce zamieszkania

na terytorium RP,
* maj¹ odpowiednie warunki miesz-

kaniowe i sta³e ¿ród³o utrzyma-
nia,

* korzystaj¹ z pe³ni praw obywa-
telskich,

* nie s¹ i nigdy nie by³y pozbawio-
ne w³adzy rodzicielskiej wobec
w³asnych dzieci, nie maj¹ ograni-
czonej ani zawieszonej w³adzy
rodzicielskiej,

* wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku ³o¿e-
nia na utrzymanie osoby najbli¿-
szej lub innej osoby, je¿eli taki
obowi¹zek z mocy prawa lub
orzeczenia s¹du na nich ci¹¿y,

* nie s¹ chore na choroby uniemo¿-
liwiaj¹ce w³a�ciw¹ opiekê nad
dzieckiem, co zosta³o stwierdzo-
ne za�wiadczeniem lekarskim,

* uzyska³y pozytywn¹ opiniê
o�rodka pomocy spo³ecznej, w³a-
�ciwego ze wzglêdu na miejsce za-
mieszkania
Przy doborze rodziny zastêpczej

dla dziecka uwzglêdnia siê:
* osoby spokrewnione z dziec-

kiem, je¿eli daj¹ gwarancjê popra-
wy sytuacji dziecka,

* przygotowanie kandydatów do
pe³nienia funkcji rodziny zastêp-
czej,

* odpowiedni¹ ró¿nicê wieku miê-
dzy kandydatami do pe³nienia
funkcji rodziny zastêpczej a
dzieckiem,

* poziom rozwoju i sprawno�ci
dziecka, wymagania w zakresie

pomocy profilaktyczno-wycho-
wawczej lub resocjalizacyjnej
oraz mo¿liwo�ci zaspokajania
potrzeb dziecka,

* zasadê nieroz³¹czania rodzeñ-
stwa,

* w miarê mo¿liwo�ci opiniê wy-
ra¿on¹ przez dziecko
Rodzina zastêpcza przy wyko-

nywaniu swojej funkcji kieruje siê
dobrem dziecka przyjêtego do rodzi-
ny i poszanowaniem jego praw do:
1. wiedzy o swoim pochodzeniu
2. podtrzymywaniu kontaktu z ro-
dzin¹ naturaln¹ oraz z innymi osob-
sami bliskimi
3. zachowania godno�ci i ochrony
przed wszelkimi foammi przemocy

Rodzina zastêpcza zapewnia
dziecku ca³kowit¹ opiekê. Zabezpie-
cza dziecku warunki rozwoju i wy-
chowania odpowiednie do jego stanu
zdrowia oraz poziomu rozwoju. Dba
o jego rozwój fizyczny i intelektual-
ny, zdrowie, ubranie i wy¿ywienie.
Czuwa nad postêpami w nauce,
umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ,
organizuje wypoczynek wakacyjny.
Pokazuje jak tworzyæ wiêzi, dbaæ o
innych i siebie.

Rodzina maj¹ca trudno�ci w wy-
pe³nianiu swoich zadañ oraz dziecko
przebywaj¹ce w tej rodzinie otrzy-
muje pomoc w formie poradnictwa
rodzinnego lub terapii rodzinnej ma-
j¹cej na celu przwyrócenie rodzinie
zdolno�ci do wype³niania jej zadañ.
Aktualnie w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opol-
skich w ramach zadania publicznego
pod nazw¹ �Profilaktyka i rozwi¹zy-
wanie problemów uzale¿nieñ oraz
przeciwdzia³anie przemocy w rodzi-
nie w zakresie kompleksowych od-
dzia³ywañ terapeutycznych i/lub po-
mocowych wobec osób doznaj¹cych
przemocy w rodiznie, w tym osób do-
znaj¹cych wykorzystywania seksual-
nego poprzez udzielanie pomocy psy-
chologicznej, terapeutycznej i praw-
nej� istnieje mo¿liwo�æ korzystania
z poradnictwa w formie kontaktu z
psychoterapeut¹, psychologiem i
prawnikiem. Indywidualne spotkania
z w³a�ciwym specjalist¹ odbywaj¹
siê we wcze�niej ustalonych termi-
nach.

Dalszy ci¹g w nastêpnych wy-
daniach gazety �

Irena Brolik

Dziêki postêpowi medycyny ,
poprawie opieki zdrowotnej oraz wa-
runków ¿ycia, poziomu wykszta³ce-
nia i �wiadomo�ci ludzi mo¿na obec-
nie zapobiegaæ wielu zaburzeniom i
wadom wrodzonym. Jednym z takich
dzia³añ jest zapobieganie wadom wro-
dzonym cewy nerwowej, które nale¿¹
do stosunkowo czêsto wystêpuj¹-
cych w Polsce i s¹ przyczyn¹ umie-
ralno�ci niemowl¹t.

W trosce o zdrowie dzieci od 1999
roku Pañstwowa Inspekcja Sanitarna
realizuje   �Program Pierwotnej Pro-
filaktyki Wad Cewy Nerwowej�.
G³ównym celem programu jest upo-
wszechnienie codziennego przyjmo-
wania kwasu foliowego przez dziew-
czêta i kobiety w wieku rozrodczym.
Dzia³ania edukacyjne inicjowane
przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹
skierowane s¹  przede wszystkim do
uczennic szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz pacjentek zak³adów opieki zdro-
wotnej powiatu strzeleckiego. Ponad-
to edukacja prowadzona jest przez
pracownika Poradni Rodzinnej w
Strzelcach Opolskich, a tak¿e w czte-
rech wybranych zak³adach fryzjer-
skich.

By uchroniæ dziecko przed wadami
uk³adu nerwowego:
* Za¿ywaj codziennie kwas folio-
wy w dawce 0,4 mg.

Kwas foliowy jest witamin¹, która
mo¿e uchroniæ Twoje dziecko przed
bardzo powa¿nymi wadami wrodzo-
nymi takimi jak bezmózgowie i roz-
szczep krêgos³upa. Poniewa¿ wady
te powstaj¹ w pierwszym miesi¹cu
po zap³odnieniu, zanim kobieta zda
sobie sprawê, ¿e zostanie matk¹,
wa¿ne jest przyjmowanie kwasu fo-
liowego przed zaj�ciem w ci¹¿ê i w
pierwszych miesi¹cach ci¹¿y.
Ponadto nale¿y pamiêtaæ o innych
czynnikach sprzyjaj¹cych prawi-
d³owemu poczêciu, rozwojowi i
zdrowiu dziecka w okresie przed i
w czasie ci¹¿y:

* Zg³o� siê do lekarza ginekolo-
ga, ¿eby skontrolowaæ stan swojego
zdrowia i wykonaæ podstawowe ba-
dania. Szczególnie wa¿ne jest spraw-
dzenie, czy jeste� odporna na ró-
¿yczkê. Je¿eli nie, powinna� poddaæ
siê szczepieniu, poniewa¿ zachoro-
wanie w ci¹¿y jest niebezpieczne dla
dziecka. Je¿eli za¿ywasz jakie� lekar-

Zadbaj o zdrowie dziecka
stwa, upewnij siê czy nie bêd¹ one
szkodliwe dla Twojego dziecka.

* Stosuj zdrow¹ i zbilansowan¹
dietê, bogat¹ w sk³adniki od¿yw-
cze  i witaminy. Staraj siê zachowaæ
nale¿n¹ masê cia³a, ale pamiêtaj: to
nie jest czas na drastyczne odchu-
dzanie. Ogranicz picie mocnej kawy
i herbaty.

* Nie pal, nie pij, nie u¿ywaj
narkotyków. One uzale¿niaj¹ dziec-
ko, jeszcze zanim siê urodzi i zagra-
¿aj¹ powa¿nie jego zdrowiu. Pamiê-
taj! Piwo to te¿ alkohol.

* Unikaj kontaktu z kotami. s¹ one
nosicielami toksoplazmozy, któr¹ je-
¿eli zarazisz siê w czasie ci¹¿y, jest
dla dziecka bardzo niebezpieczn¹
chorob¹. Nie dotykaj i nie jedz suro-
wego miêsa, myj dok³adnie warzywa
i owoce, poniewa¿ w ten sposób rów-
nie¿ mo¿esz zaraziæ siê toksopla-
zmoz¹.

* Wylecz zêby. Próchnica jest �ró-
d³em zaka¿enia, które mo¿e dopro-
wadziæ do infekcji u dziecka i porodu
przedwczesnego.

* Unikaj toksycznych czynni-
ków zewnêtrznych.  Rozpuszczal-
niki, �rodki ochrony ro�lin, o³ów, rtêæ
s¹ szkodliwe dla rozwijaj¹cego siê
dziecka. Badanie rentgenowskie wy-
konuj w ci¹gu pierwszych 9 dni cy-
klu ( licz¹c od pierwszego dnia mie-
si¹czki ), aby nie dopu�ciæ do szko-
dliwego dzia³ania promieni RTG na
zarodek.

* Mê¿czyzna te¿ jest wa¿ny.
Zdrowie Twojego partnera ma tak¿e
wp³yw na zdrowie Waszego dziecka.
Na³ogi, niezdrowy tryb ¿ycia oraz
fizyczne i chemiczne czynniki szko-
dliwe wp³ywaj¹ negatywnie na orga-
nizm mê¿czyzny przed poczêciem.
Mog¹ powodowaæ zaburzenia p³od-
no�ci i przyczyniaæ siê do nieprawi-
d³owego rozwoju Waszej córeczki lub
synka.

Pamiêtajmy!  Zdrowie naszych dzie-
ci w du¿ym stopniu zale¿y od nas
samych.

Opr. na podstawie materia³u
z IMiD  - Patrycja P³oszaj

 PSSE w Strzelcach Op.

tów zwi¹zanych z Obozem Pracy do
realizacji w szkole.

Integraln¹ czê�ci¹ programu sta-
³y siê zajêcia pt. ,,Historia lokalna.
Polsko- niemieckie dziedzictwo kul-
turowe na �l¹sku Opolskim�, w cza-
sie których profesor T. Smoliñska
omówi³a wybrane zwyczaje i obrzê-
dy �l¹skie, za� ilustracj¹ wyk³adu sta-
³a siê ekspozycja i zajêcia praktycz-
ne przygotowane przez pracowni-
ków Muzeum Wsi Opolskiej w Bier-
kowicach.

Fina³em ujêtego w kilka edycji
programu okaza³y siê warsztaty pt.
,,Polsko-niemiecka wspó³praca o za-
chowanie to¿samo�ci narodowej w
zintegrowanej Europie�. W�ród g³ów-
nych za³o¿eñ przedsiêwziêcia znala-
z³y siê m. in. poznanie stanowiska
strony niemieckiej na temat stosun-
ków polsko-niemieckich oraz okre-
�lenie wspólnych dzia³añ realizacji
polsko-niemieckiej wspó³pracy na
rzecz zachowania to¿samo�ci naro-
dowej. Podsumowaniem ca³ego, w

Polsko-niemieckie spotkania
na �l¹sku Opolskim

sumie trzyletniego, projektu sta³a siê
wizyta uczestników w Sejmie RP
oraz Ambasadzie RFN w Warszawie.
Dziêki przychylno�ci opolskiego
pos³a MN Ryszarda Galli uczestni-
cy projektu zwiedzili sale posiedzeñ
sejmu i senatu oraz wystawê Trady-
cji i Parlamentaryzmu Polskiego. W
jednej z sal klubów sejmowych
uczestnicy mogli równie¿ wymieniæ
pogl¹dy na temat sytuacji mniejszo-
�ci narodowych w Polsce z innymi
zaproszonymi pos³ami pracuj¹cymi
w komisji do spraw mniejszo�ci na-
rodowych.

Jako zakoñczenie pobytu w sto-
licy zaplanowano wizytê w Amba-
sadzie RFN i spotkanie z minister
pe³nomocn¹ Dzia³u Politycznego -
Jutt¹ Frasch. W czasie spotkania
omówiono najwa¿niejsze zagadnienia
wyznaczaj¹ce charakter wspó³pracy
polsko-niemieckiej, to znaczy kwe-
stie gospodarowania energi¹, ochro-
ny �rodowiska, niemieckiej mediacji
w sprawie eksportu polskich arty-

ku³ów miêsnych do Rosji. Rozmowa
dotyczy³a równie¿ spraw najbardziej
aktualnych, w tym na przyk³ad przy-
gotowywanego w³a�nie traktatu kon-
stytucyjnego Unii Europejskiej. Pe³-
ni¹ca obowi¹zki ambasadora Jutta
Frasch nie unika³a tak¿e tematów dra¿-
liwych w relacjach polsko�niemiec-
kich. Poruszono zatem kwestiê bu-
dowy niemieckiego ruroci¹gu przez
Ba³tyk, a tak¿e dzia³alno�ci Powier-
nictwa Pruskiego oraz roszczeñ for-
mu³owanych przez centrum E. Ste-
inbach.

Projekt ,,Polsko-niemiecka
wspó³praca o zachowanie to¿samo-
�ci narodowej  w zintegrowanej Eu-
ropie� zaowocowa³ wieloma wra¿e-
niami i cennymi wnioskami. Ich po-
k³osie to zestaw materia³ów eduka-
cyjnych i projektów opracowanych
przez uczestników � nauczycieli ró¿-
nych specjalno�ci z ca³ego wojewódz-
twa, w tym równie¿ trzech osób  re-
prezentuj¹cych Strzelce Opolskie.

Dorota Maækula
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Do rywalizacji przyst¹pi³y
³¹cznie 23 zespo³y stra¿ackie, w czte-
rech grupach wiekowych.

W kategorii seniorów zawody
rozegrano wg regulaminu zwanego
potocznie polskim �na mokro�. W
grupie �A� � Mêskie Dru¿yny Po-
¿arnicze zgodnie z przewidywania-
mi zwyciê¿y³a OSP Raszowa II, po-
konuj¹c stra¿aków z Wysokiej, któ-
rzy zajêli II miejsce. Trzecie miejsce
zajê³i druhowie z OSP Raszowa I.
W kategorii Kobiecych Dru¿yn
Po¿arniczych (Grupa �C�) najlep-
sze okaza³a siê druhny z OSP Zalesie
�l¹skie. Kolejne miejsca zajê³y OSP
Wysoka i OSP Raszowa.

M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿ar-
nicze rywalizowa³y w oparciu o miê-
dzynarodowy regulamin CTIF. Ubie-
g³oroczne tytu³y mistrzów gminy
obroni³y dru¿yny OSP w Wysokiej,
zarówno w grupie dziewcz¹t, jak i
ch³opców. Mi³¹ niespodziankê spra-
wi³y dziewczêta z Lichyni, które za-
jê³y II miejsce. Miejsce III przypa-
d³o w tej grupie MDP OSP Zalesie
�l¹skie I. Natomiast dru¿yna z Ra-
szowej nie wykona³a zadania g³ów-
nego zgodnie z regulaminem (niena-
pe³nienie tarcz nalewowych) i zosta-
³a zdyskwalifikowana. Za to ch³op-
cy m³odzie¿owej dru¿yny po¿arni-

czej OSP � najm³odsi! - spisali siê tak
dobrze, ¿e zajêli II miejsce, wyprze-
dzaj¹c starszych kolegów z OSP Za-
lesie �l¹skie, którzy uplasowali siê
na III miejscu.

Za zwyciêstwo w poszczegól-
nych grupach okaza³e puchary ufun-
dowane przez Prezesa Banku Spó³-
dzielczego w Le�nicy wrêcza³ staro-
sta strzelecki Józef Swaczyna, rów-
nocze�nie prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP.
Dyplomy i nagrody otrzyma³y
wszystkie startuj¹ce dru¿yny: MDP
� rzeczowe sponsorowane przez
Marsza³ka Województwa Opolskie-
go, seniorów � finansowe na zakup
sprzêtu i umundurowania stra¿ackie-
go ufundowane przez Burmistrza
Le�nicy.

Wzorowo z powierzonego zada-
nia wywi¹za³y siê OSP Czarnocin i
OSP Raszowa � g³ówni organizato-
rzy zawodów. Niezgorzej spisali siê
równie¿ druhowie z OSP w £¹kach
Kozielskich, którzy niema³ym wy-
si³kiem przygotowali obiekt boiska
do imprezy. Pozytywnej oceny prze-
biegu ca³ej imprezy nie mo¿e obni-
¿yæ nawet niewielka ulewa, która na
szczê�cie tylko na krótko przerwa³a
rozgrywanie zawodów.

Zawody w £¹kachdok. ze str. 5


