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Wiêkszo�æ z nas ma jakie� wspo-
mnienia z dzieciñstwa, kojarz¹ce siê
z pe³nym ciep³a i mi³o�ci domem ro-
dzinnym, mam¹ i tat¹. S¹ jednak oso-
by, które takich wspomnieñ nie maj¹.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e kiedy� od-
dano je do domu dziecka. W ten spo-
sób odebrano im dobre wspomnienia
i to¿samo�æ a pozostawiono te z³e,
zwi¹zane z interwencjami policji,
butelk¹ po alkoholu, przemoc¹ w ro-
dzinie. Pó�niejsze ich wspomnienia
to pami¹tkowe zdjêcie z domu dziec-
ka z kilkudziesiêcioma innymi dzie-
ciakami. We wnêtrzu dzieci, które
wychowuj¹ siê przez d³u¿szy czas
w placówkach nastêpuj¹ czêsto nie-
odwracalne zmiany. Najpierw poja-
wia siê smutek, ¿al, p³acz, pó�niej
apatia, brak oceniania  uczuæ  w³a-
snych i innych, brak zaufania. Cza-
sami koñcem tego procesu staje siê
bezustanne kiwanie, wyrywanie w³o-
sów z g³owy, samookaleczanie. S¹ to
dzieci o ch³odnych sercach, nie bêd¹-
ce w stanie obdarzyæ uczuciami inne
osoby.

Odrzucone przez rodziców bio-
logicznych, skazane na ¿ycie w in-
stytucjach, maj¹ niewielkie szanse na
normalne wkroczenie w doros³o�æ i
za³o¿enie w³asnej rodziny z powodu
trudno�ci przystosowaniem do ¿ycia
w spo³eczeñstwie.

Dzieci, które od urodzenia prze-
bywa³y w domu dziecka, a trafiaj¹ do
rodziny zastêpczej s¹ nie tylko w
pewnym stopniu  opó�nione intelek-
tualnie, ale te¿ niedostosowane emo-
cjonalnie do normalnego ¿ycia. Prze-
bieg³o�æ, agresja, sprawianie psy-
chicznej przykro�ci drugiemu cz³o-
wiekowi mo¿e byæ wynikiem zanie-
dbania potrzeb emocjonalnych we
wczesnym dzieciñstwie, spêdzonym
w placówce opiekuñczo � wycho-
wawczej. Brak ciep³a i mi³o�ci po-
woduje, ¿e dzieci te w pó�niejszych
latach nawet gdy znajd¹ siê w�ród
kochaj¹cych i chc¹cych im pomóc
ludzi, nie potrafi¹ sobie poradziæ z
w³asnymi uczuciami i emocjami.

Ostatnio du¿o siê mówi o likwi-
dacji domów dziecka jako przestarza-
³ych formach opieki, wskazuj¹c przy
tym na potrzebê tworzenia i popie-
rania form rodzinnej opieki zastêp-
czej, jak¹ s¹ m. in. rodziny zastêp-
cze.

Kto tworzy takie rodziny? Naj-
czê�ciej jest to rodzina dziecka. W
sytuacji gdy dziecko zostaje sierot¹,
rodzice zostaj¹ pozbawieni praw ro-
dzicielskich lub porzucaj¹ dziecko,
zdarza siê, ¿e opiekê nad ma³oletnim
przejmuje osoba z rodziny np. bab-
cia czy ciocia, której s¹d przyznaje
prawo do opieki i ustanawia rodzin¹
zastêpcz¹. Coraz czê�ciej jednak zda-
rza siê, ¿e osoba niespokrewniona
chce, by osierocone dziecko znalaz³o
w jej domu rodzinne ciep³o. Osoba
podejmuj¹ca siê pe³nienia funkcji ro-

Jednym miejscem, w którym cz³owiek mo¿e
nauczyæ siê jak byæ mam¹ i tat¹ jest rodzina

dziny zastêpczej czêsto zmuszona
zostaje do rezygnacji z wielu w³a-
snych przyjemno�ci, spokojnego dnia
codziennego w imiê pomocy drugie-
mu cz³owiekowi � bezbronnemu
dziecku. Pomocy czêsto polegaj¹cej
na konsultacjach specjalistycznych,
pomocy w kompensowaniu zanie-
dbañ w nauce, wyuczeniu prostych
czynno�ci ¿yciowych. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e rodziny zastêpcze obar-
czone s¹ niejako podwójn¹ odpowie-
dzialno�ci¹ za powierzone im dziec-
ko: moraln¹ za ¿ycie i przysz³o�æ
dziecka i odpowiedzialno�ci¹, któr¹
nak³ada s¹d. Zapewnienie dziecku
szczê�liwego dzieciñstwa jest funda-
mentem dla zdrowej fizycznie i emo-
cjonalnie przysz³o�ci dziecka.

Rodziny zastêpcze podejmuj¹ce
siê opieki nad dzieckiem osieroconym
winny byæ przygotowane do tej trud-
nej funkcji a ich kompetencje opie-
kuñczo � wychowawcze potwierdzo-
ne stosownym za�wiadczeniem wy-
danym po odbyciu specjalistyczne-
go szkolenia. Aktualnie takie szkole-
nia s¹ przeprowadzane przez O�ro-
dek Adopcyjno � Opiekuñczy w
Opolu oraz Katolicki O�rodek Ad-
opcyjno � Opiekuñczy w Opolu.
O�rodek Adopcyjno � Opiekuñczy
w Opolu od pocz¹tku swej dzia³al-
no�ci, od 1994 r. prowadzi dzia³al-
no�æ na rzecz pozyskiwania, kwali-
fikowania, szkolenia rodzin do ró¿-
nych form opieki zastêpczej. Pra-
cownicy O�rodka to specjali�ci z za-
kresu prawa, psychologii i pedagogi-
ki.
Zakres tematyczny szkoleñ:
- elementy pedagogiki, psycholo-

gii rozwojowej i wychowawczej
dziecka;

- psychologiczne i spo³eczne
aspekty rozwoju  dziecka wycho-
wywanego poza rodzin¹ natu-
raln¹, w tym zachowania dziecka
w sytuacjach kryzysowych;

- kszta³cenie umiejêtno�ci opiekuñ-
czych oraz umiejêtno�ci  radze-
nia sobie w sytuacjach trudnych
i kryzysowych, a tak¿e sposoby
kompensacji opó�nieñ rozwojo-
wych;

- prawa i obowi¹zki dziecka oraz
zadania Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w zakresie do-
tycz¹cym rodzin zastêpczych;

Miejsce szkoleñ:
O�rodek Adopcyjno � Opiekuñczy
Ul. Budowlanych 4
45-005 Opole, tel. (077) 456-55-86
Katolicki O�rodek Adopcyjno �
Opiekuñczy w Opolu przeprowa-
dza szkolenia dla kandydatów zg³a-
szaj¹cych gotowo�æ do pe³nienia
funkcji rodziny zastêpczej oraz po-
gotowia rodzinnego na podstawie
autorskiego programy opracowanego
przez Ogólnopolskie Porozumienie
Katolickich O�rodków Adopcyjno �
Opiekuñczych. Szkolenie obejmuje:

- organizacjê opieki nad dzieckiem,
- psychologiczn¹ problematykê

ma³¿eñstwa i rodziny,
- poznanie sytuacji dziecka osie-

roconego w ujêciu pedagogiki i
psychologii,

- prawne aspekty opieki zastêp-
czej i adopcji,

- problematykê zwi¹zan¹ z kom-
pensacj¹ opó�nieñ rozwojowych
dzieci,

- wspó³pracê z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie

Adres:
Katolicki O�rodek Adopcyjno

� Opiekuñczy
Ul. Kominka 1 45- 032 Opole,

tel. (077) 441-15-00
Na dzieñ 01.03.2004 r. w powie-

cie strzeleckim funkcjonuje 38 rodzin
zastêpczych, w których umieszczo-
nych jest 57 dzieci. W�ród tych ro-
dzin 6 - to rodziny preadopcyjne,
które posiadaj¹ kwalifikacje zdobyte
podczas szkoleñ w Katolickim
O�rodku Adopcyjno � Opiekuñczym
w Opolu. Rodziny te swoj¹ opiekê
oferuj¹ przede wszystkim na zapew-
nieniu ciep³a i mi³o�ci domu rodzin-
nego noworodkom porzuconym
przez matki w szpitalu lub innym
miejscu, by ustrzec je przed umiesz-
czeniem w placówce wychowawczej
na czas zakoñczenia procedur zwi¹-
zanych z adopcj¹.  Jest to okres 6
tygodni, kiedy matka ma czas na
wyra¿enie zgody na przysposobie-
nie dziecka, kiedy nie ma takiej zgo-
dy � dziecko trafia do rodziny za-
stêpczej lub  placówki i  nie ma mo¿-
liwo�ci na znalezienie w³asnego domu.

Ci¹gle brak jest nowych rodzin za-
stêpczych, które chcia³yby podj¹æ siê
opieki nad starszymi dzieæmi, a po-
trzeby s¹ coraz wiêksze.

Czy wiesz, co czuj¹ dzieci, które zo-
sta³y opuszczone przez w³asnych ro-
dziców?
Co czuj¹, gdy od urodzenia s¹ zanie-
dbywane, g³odzone i maltretowane?
Jak zachowuj¹ siê dzieci, które stra-
ci³y rodziców w wyniku choroby lub
wypadku?
Co czuj¹, gdy doro�li, którzy powinni
daæ im bezpieczeñstwo, ciep³o i mi-
³o�æ wywo³uj¹ strach i agresjê?

Mo¿esz im pomóc znale�æ DOM

Kontakt:
Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie
ul. Chrobrego 5

tel. (077) 461-33-81

Szerzej o formach rodzinnej opieki
zastêpczej w najbli¿szych numerach.

Irena Brolik

Warunkami powodzenia polskiej
firmy na Jednolitym Rynku (a wiêc
tak¿e na rynku polskim, który po na-
szej akcesji z UE stanie siê jego inte-
graln¹ czê�ci¹) bêdzie konkurencyj-
no�æ technologiczna, jako�ciowa,
kosztowa i marketingowa naszego
dostawcy, oraz posiadanie stosow-
nych uprawnieñ wynikaj¹cych z
przepisów unijnych (na przyk³ad po-
twierdzenia, ¿e towar spe³nia obo-
wi¹zkowe wymagania bezpieczeñ-
stwa, jest zgodny z normami sanitar-
nymi i ochrony �rodowiska itp.).
Przedsiêbiorcy polscy, zw³aszcza z
sektora MSP, czêsto podnosz¹ kwe-
stiê metody szacowania kosztów
dostosowania do tych wymagañ Jed-
nolitego Rynku. Takie stawianie pro-
blemu zawiera w sobie daleko id¹ce
uproszczenie. W rzeczywisto�ci trud-
no jest zazwyczaj ustaliæ, które do-
stosowania w dzia³alno�ci przedsiê-
biorstwa s¹ wynikiem ogólnych
zmian w produkcji i w warunkach
miêdzynarodowej konkurencji, a które
wynikaj¹ z rozwi¹zañ specyficznych
dla Unii Europejskiej. Te ostatnie
znajduj¹ siê w zdecydowanej mniej-
szo�ci. Acquis jest bowiem przede
wszystkim zbiorem przepisów ko-
dyfikuj¹cych normaln¹ i powszechn¹
praktykê biznesow¹. Takiemu cha-
rakterowi unijnego prawa i pragma-
tyki sprzyja te¿ procedura tworze-
nia regulacji unijnych, w której
uczestnicz¹ tak¿e sami przedstawi-
ciele przedsiêbiorczo�ci. Trudno za-
³o¿yæ, by wspó³tworzyli oni prawo,
które by³oby dla nich uci¹¿liwe i krê-
puj¹ce.

Przygotowuj¹c swoje firmy do
warunków cz³onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej, polscy przedsiêbiorcy
musz¹ uwzglêdniæ fakt, i¿ Jednolity
Rynek UE nale¿y do najbardziej kon-
kurencyjnych obszarów gospodar-
czych �wiata. W ostatnich latach na
cz³onków Unii przypada znacznie
ponad 40% �wiatowego eksportu
produkcji przemys³owej . Podobnie
liczony udzia³ Polski w �wiatowym
eksporcie przemys³owym odpowia-
da zaledwie nieco ponad 1,2% glo-
balnej wielko�ci rejestrowanej przez
pañstwa Unii, ³¹cznie z ich wzajemn¹
wymian¹. Wyniki osi¹gane w ekspor-
cie nie s¹, oczywi�cie, pe³n¹ miar¹
konkurencyjno�ci. Pozwalaj¹ one jed-
nak na ocenê ogólnych proporcji w
potencjale gospodarczym partnerów.
Mylny by³by jednak wniosek, ¿e w
�wietle takich okoliczno�ci polscy
producenci stoj¹ na straconej pozy-
cji. O bezzasadno�ci takiego s¹du
�wiadczy fakt, i¿ mimo mankamen-
tów swej gospodarki Polska zdo³a³a
ju¿ uzyskaæ pozycjê siódmego naj-
wiêkszego �wiatowego dostawcy to-
warów do Unii (pi¹tego, je¿eli pomi-
niemy surowce energetyczne). Wielk¹
pojemno�æ rynku unijnego potwier-
dza fakt, i¿ w samym przemy�le
przetwórczym UE dzia³a znacznie
ponad pó³tora miliona przedsiê-
biorstw zatrudniaj¹cych powy¿ej 10
osób .Ponad 99% firm w Unii zalicza
siê do kategorii przedsiêbiorstw bar-
dzo ma³ych (poni¿ej 10 zatrudnio-
nych) ma³ych (10-50 osób) i �rednich
(50-250 pracowników). �rodowisko
gospodarcze Unii jest przyjazne fir-
mom tej wielko�ci. Powodzenie osi¹-
ga jednak tylko czê�æ podmiotów.
Ocenia siê, ¿e w wiêkszo�ci krajów
UE do 30-40% firm znika z rynku w
okresie trzech pierwszych lat swego
funkcjonowania, a przeciêtnie tylko
40% utrzymuje siê d³u¿ej ni¿ lat dzie-
siêæ.

Oczywist¹ przes³ank¹ powodze-
nia staje siê podniesienie konkuren-
cyjno�ci kosztowej, technologicznej
i jako�ciowej, zw³aszcza w odniesie-
niu do wyrobów przemys³owych.
Polskie przedsiêbiorstwa ustêpuj¹ za-
zwyczaj pod tymi wzglêdami znacz-
nie swym unijnym odpowiednikom.
Szczególnie wa¿ne dla powodzenia
na rynku UE jest podnoszenie wy-
dajno�ci. �redni poziom wydajno�ci
polskiego przemys³u mierzony pro-
dukcj¹ czyst¹ na zatrudnionego jest
w przybli¿eniu 2,5-krotnie ni¿szy od
osi¹ganego w skali ca³ego Jednolitego
Rynku.

Do kluczowych warunków po-
wodzenia firmy na Jednolitym Ryn-
ku nale¿y tak¿e organizacja sprzeda-
¿y, w tym zdolno�æ do wspó³dzia³a-
nia z miejscowymi dystrybutorami
w sieci hurtu i detalu, a tak¿e zakres i
stopieñ trwa³o�ci kontaktów w cha-
rakterze dostawcy dla du¿ych firm
transnarodowych. Wielkie znaczenie
ma do�wiadczenie firmy w dzia³al-
no�ci na rynkach zewnêtrznych. Na
przyk³ad, w przemy�le maszyno-
wym poszczególnych krajów cz³on-
kowskich UE udzia³ eksportu (na
rynki innych krajów UE oraz do kra-
jów trzecich) w ca³o�ci produkcji jest
4-6 razy wy¿szy ni¿ w przemy�le
polskim. W przybli¿eniu 3/4 wszyst-
kich ma³ych i �rednich firm w Unii
anga¿uje siê w obrót gospodarczy
poza granicami kraju macierzystego.
Polskie przedsiêbiorstwa winny
przyjmowaæ tak¿e ten wzorzec po-
stêpowania.

Podstawowym i najpilniejszym
warunkiem powodzenia polskich
przedsiêbiorstw bêdzie jednak spe³-
nianie wymagañ formalnych. Szcze-
gólnie wa¿ne dotycz¹ posiadania cer-
tyfikatów potwierdzaj¹cych zgod-
no�æ produktu z obligatoryjnymi
wymagania dotycz¹cymi jego bezpie-
czeñstwa . Istotne warunki formalne
odnosz¹ siê tak¿e do �wiadczenia
us³ug . Jednym z najwa¿niejszych
elementów kszta³tuj¹cych �rodowi-
sko gospodarcze w Polsce jest zatem
harmonizacja prawa krajowego z pra-
wem wspólnotowym. Proces ten, w
miarê zbli¿ania siê momentu wej�cia
Polski do Unii, bêdzie przybiera³ na
sile. Oznacza to, ¿e w ostatnim okre-
sie wesz³o w ¿ycie wiele aktów praw-
nych zmieniaj¹cych w bardzo znacz-
nym stopniu warunki, w których
dzia³aj¹ polskie przedsiêbiorstwa.
Odpowiednie przygotowanie przed-
siêbiorców polskich do ich wdro¿e-
nia bêdzie bardzo istotne z punktu
widzenia zdolno�ci do konkurowania
z przedsiêbiorstwami unijnymi na
Jednolitym Rynku. Trzeba bowiem
pamiêtaæ, ¿e w krajach cz³onkow-
skich akty prawa, które dopiero te-
raz s¹ przyjmowane przez Parlament
w Polsce, funkcjonuj¹ nieraz od wie-
lu lat. Innymi s³owy, przedsiêbiorcy
unijni dysponuj¹ wiêksz¹ wiedz¹ na
temat ich konsekwencji dla prowa-
dzenia dzia³alno�ci gospodarczej.
Wydaje siê, ¿e ró¿nica ta mo¿e byæ
szczególnie istotna w przypadku
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw, co
wi¹¿e siê zarówno z generalnie wiêk-
szym kosztem zdobywania informa-
cji w tej kategorii przedsiêbiorstw, jak
i dysproporcj¹ w rozwoju przedsiê-
biorstw.

W wielu tematach Polskie firmy
otrzyma³y dodatkowe limity czasu -
okresy  przej�ciowe, podczas któ-
rych bêd¹ koñczyæ procesy dostoso-
wawcze. Pytanie jest tylko zasadni-
cze: jakie  bêd¹ skutki tych dzia³añ?

k.
  

G³ówne warunki
powodzenia firm na rynku

Unii Europejskiej

Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Strzelcach Opolskich
istnieje od 1970 roku. Z us³ug ofe-
rowanych przez tê placówkê sko-
rzysta³o ju¿ kilka tysiêcy osób.
Do najistotniejszych zadañ po-
radni nale¿¹:

* diagnozowanie przyczyn trudno-
�ci edukacyjnych oraz wycho-
wawczych dzieci i m³odzie¿y,

* doradztwo dla rodziców, nauczy-
cieli, pedagogów szkolnych,

* terapia indywidualna, grupowa
oraz rodzinna,

* szeroko pojêta profilaktyka nie-
powodzeñ szkolnych oraz ryzy-
kownych zachowañ dzieci i m³o-
dzie¿y.

* wspomaganie wczesnego rozwo-
ju dziecka w wieku 0-7 lat

W placówce zatrudnionych jest
12 specjalistów: 5 psychologów, 6
pedagogów i logopeda, którzy po-
moc¹ psychologiczno-pedagogiczn¹
obejmuj¹ mieszkañców siedmiu gmin:
Kolonowskie, Zawadzkie, Izbicko,

Jemielnica, Le�nica, Ujazd, Strzelce
Opolskie. Poradnia wspó³pracuje ze
wszystkimi placówkami o�wiatowy-
mi z terenu powiatu strzeleckiego, z
Policj¹, Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie, kuratorami s¹dowymi,
opiek¹ spo³eczn¹, s³u¿b¹ zdrowia i
organizacjami pozarz¹dowymi. Ini-
cjuje lokalne programy wychowaw-
czo-profilaktycznych, organizuje se-
minaria, konferencje i szkolenia dla
osób pracuj¹cych na rzecz dziecka i
rodziny.

Aby przybli¿yæ Pañstwu nasz¹
pracê pos³u¿ê siê kilkoma przyk³a-
dami. Tylko w pierwszym semestrze
bie¿¹cego roku szkolnego czyli od 1
wrze�nia 2003r. do 15 lutego 2004r.:
- wykonali�my blisko 800 badañ
diagnostycznych, psychologicznych,
pedagogicznych i logopedycznych,
- udzielili�my ponad 500 indywi-
dualnych porad i konsultacji rodzi-
com oraz nauczycielom na terenie po-
radni b¹d� na terenie szkó³.
- prowadzili�my zajêcia psycho-

edukacyjne w ponad 100 klasach
szkó³ podstawowych, gimnazjum i
szkó³ ponadgimnazjalnych,
- wielokrotnie uczestniczyli�my w
szkoleniowych radach pedagogicz-
nych oraz w spotkaniach z rodzica-
mi / prelekcje i pogadanki /
- prowadzili�my  ponad 260 go-
dzin zajêæ terapeutycznych z dzieæ-
mi, m³odzie¿¹ i rodzicami

Jednak to tylko  liczby, dla jed-
nych wielkie, dla innych zbyt ma³e.
Mimo prawie 2 - miesiêcznego ocze-
kiwania na przyjêcie, ka¿dy kto po-
trzebuje pomocy mo¿e na nas liczyæ.
Tak d³uga kolejka oczekuj¹cych jest
równie¿ �wiadectwem zapotrzebo-
wania na profesjonalne us³ugi psy-
chologiczno-pedagogiczne w powie-
cie strzeleckim. Korzystanie z pomo-
cy w naszej placówce jest bezp³atne,
a rejestracji dokonaæ mo¿na osobi�cie
lub telefonicznie w ka¿d¹ �rodê mie-
si¹ca: 461 30 26.

Ma³gorzata £oskot, pedagog
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna,
Strzelce Opolskie  ul. Chrobrego 5

Tutaj znajdziesz profesjonaln¹ pomoc


