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A sprawa jest powa¿na, bo na

balu bawiæ siê bêd¹ nie tylko wszy-

scy mieszkañcy naszego domu, ale
zapraszamy te¿ goci z DPS w Le-

nicy i Szymiszowa, w sumie bêdzie

to ponad piêædziesi¹t osób. Tylko
tyle pozwala nam pomieciæ nasza

sala. Do balu pozosta³o ju¿ niewiele

czasu, wiêc wszyscy musz¹ siê anga¿owaæ z ca³ych si³ - mówi z trosk¹

St. Brzózka - aby w porê wszystko

by³o zapiête na ostatni guzik. Ale
przecie¿ ¿ycie to nie tylko bal.

P

ani Stanis³awa wspomina czas,
kiedy trafi³a do DPS. Przyby³a

w region strzelecki za

Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich
wraz z filiami w Szymiszowie i Lenicy. Razem we wszystkich obiektach mamy 235 osób - naszych pod-

opiecznych. S¹ to mieszkañcy w po-

desz³ym wieku, przewlekle soma-

tycznie chorzy oraz niepe³nosprawni fizycznie.

O

bok sta³ego utrzymania tych
obiektów na odpowiednim po-

ziomie, ci¹g³ych remontach i utrzymywaniu

wysokich

standardów

mieszkania i ¿ycia w tych domach,

nasz¹ najwiêksz¹ ambicj¹ jest stwa-

rzanie atmosfery warunków domo-

 Jan Twardowski

wie, ale w zwi¹zku z przeprowadzk¹

czêci mieszkañców do odnowionych
obiektów w Lenicy i w Szymiszo-

wie sytuacja lokalowa poprawi³a siê.

W ramach posiadanych rodków,

g³ównie dziêki finansowaniu przez

zarz¹d powiatu przyjdzie czas na

remonty w
tach.

innych naszych obiek-

Drastycznie ronie liczba samo*

dzonych przez GUS, policjê i kura-

kie s¹ najczêciej lekcewa¿one  choæ-

¿y. Z najnowszych danych groma-

toria owiaty wynika, ¿e w ubieg³ym

roku odebra³o sobie ¿ycie prawie 1100

osób poni¿ej 24 roku ¿ycia. Samo-

W

ci nastolatków, a drug¹ wród studen-

cy, gdzie zamierzamy urz¹dziæ dla

stwa nawet piêcioletnich dzieci. We-

iele jest do zrobienia choæby w

zwolnionych pomieszczeniach

budynku po dawnej pralni w Lenimieszkañców kaplicê, salê terapii za-

jêciowej, wietlicê, pozostawiaj¹c

rodzicami z poznañ-

bójstwo jest trzeci¹ przyczyn¹ mier-

tów. Zdarzaj¹ siê równie¿ samobój-

d³ug policji, nieletni samobójcy naj-

czêciej siê wieszaj¹. Czêsto rzucaj¹

wie ca³a rodzina nie

sami m³odzi ludzie nie bior¹ powa¿-

nie swoich kolegów, kiedy ci mówi¹
o samobójstwie. Mo¿e to wynikaæ
czêciowo z faktu, ¿e grupa ta po-

tocznie u¿ywa ró¿nych pó³¿artem

wypowiadanych aluzji do samobójstwa po nieudanej klasówce czy prze-

granym meczu. Dlatego trudne mo¿e

jest pod wp³ywem alkoholu lub nar-

wierzchownej paplaniny.

zów zniechêcenia ¿yciem od po-

Z analiz listów pozostawionych

nie jej przybrana cór-

Zachowania i sytuacje

przez samobójców oraz z wywiadów

ka wraz z czwórk¹

W³anie u nastolatków znaki ta-

by by³y zupe³nie oczywiste. Czêsto

byæ rozró¿nienie powa¿nych wyra-

kotyków.

¿yje, pozosta³a jedy-

Wszystko jest bez sensu.

z wysokoci, rzadziej siêgaj¹ po rod-

ki nasenne. Co czwarty samobójca

skiego. Dzi ju¿ pra-

ci k³opotów.

bójstw, szczególnie wród m³odzie-

jako znaki

z bliskimi wynika, ¿e najczêstszymi

wnucz¹t. Pani Stasia

motywami s¹ zawody mi³osne, nie-

Niepokoiæ winny nas wszelkie

ci ich imiona: Ania,

w szkole. Wed³ug psychologów po-

wania, przez m³odego cz³owieka, w³a-

wymienia w kolejno-

porozumienia w rodzinie i problemy

Romek, Ariel i Mi-

wodem samobójstwa nastolatka mo¿e

te¿ byæ z³a ocena czy odmowa kup-

cha³. Jednak choæ cór-

na przez rodziców nowych butów.

ka siê stara³a, choro-

ba, brak pieniêdzy na

Dlaczego tak m³odzi ludzie

utrzymanie, zmusi³y

odbieraj¹ sobie ¿ycie?

j¹ do zamieszkania

Czy mo¿na by³o im pomóc?

tutaj.

- Wcale tego nie ¿a³u-

nas pytanie po tragicznym zdarze-

mujê sta³y kontakt.

niu.

Odwiedza mnie regu-

datkowym ciê¿arem,

Po remoncie podopieczni mieszkaj¹ w kompleksach z ³azienk¹

a samej jest mi tu bar-

i toalet¹ przystosowan¹ dla osób niepe³nosprawnych

dzo dobrze. Nie mam

kuje. Mieszkam w pokoju 1-osobo-

wych i rodzinnych, aby unikaæ w

mo¿liwie najwiêkszym stopniu in-

wym, do ³azienki wystarczy przejæ

stytucjonalizacji naszych domów.

smaczne i urozmaicone, obs³uga bar-

znaleæ tu i stworzyæ sobie choæ na-

korytarz, wy¿ywienie jest

dzo dobra, jestem tutaj traktowana
bardzo dobrze, z szacunkiem i wyro-

¿yciu

o tych pochlebnych opinii o
swoim domu chêtnie i bez ¿ad-

nych zastrze¿eñ do³¹czaj¹ siê obecni

w pracowni panowie i panie. Wród

Tak, by ich mieszkañcy mieli szansê

miastkê ciep³a domowego ogniska. W

jakim stopniu nam siê to udaje, oce-

niæ mog¹ tylko sami podopieczni, bo
staraæ siê utrzymaæ odpowiedni stan-

dard, to nie tylko lni¹ce czystoci¹
jedno czy dwuosobowe pokoje, mo¿-

liwoæ korzystania z opieki lekarskiej
i pielêgniarskiej, dostêp do rehabili-

nich pani Irena, która mieszka tu naj-

tacji, ró¿nych rodzajów terapii gru-

Pomocy z Wysokiej w okolicach

ralno-owiatowym. Nie mniej wa¿ne

d³u¿ej, bo a¿ 14 lat (trafi³a do Domu

Góry w. Anny i pani Danuta, która

ma równie¿ d³ugi, bo dziewiêcioletni

sta¿ w DPS. Czy te¿ pani Maria, która
wprawdzie jest tu dopiero od roku,

ale za to jest najstarsz¹ mieszkank¹
tego domu, bo liczy sobie ju¿ 94 lata.

Jak mówi¹ o niej kole¿anki, na ogó³

jest w dobrej formie, choæ miewa cza-

sem zmienne nastroje, z regu³y jest

pogodna i lubi siê bawiæ, a ju¿ prze-

bojem ostatniego balu by³o jak poprosi³a do tañca

naszego dyrektora!

- miej¹ siê panie.

- A tak przy okazji, to trzeba powie-

dzieæ, ¿e dyrekcjê to ju¿ mamy na-

prawdê wspania³¹ - przekrzykuj¹ siê

powych, zajêæ o charakterze kultu-

jest serwowanie naszym podopiecz-

nym dobrych posi³ków, z których

mieszkañcy s¹ zadowoleni. Obowi¹-

zuj¹ce aktualnie przepisy w kwestii

standaryzacji i warunków w naszych
domach, obliguj¹ nas ci¹gle do pod-

noszenia poziomu warunków ¿ycia i
szczególnego dbania o nasz stan posiadania.

N

ajlepszym przyk³adem takich

dzia³añ jest filia Domu Pomocy

Spo³ecznej w Lenicy. Obecnie miesz-

kaj¹ tam 63 osoby. Na koniec ubieg³ego roku, tu¿ przed wiêtami, po

gruntownym remoncie wprowadzi³o

siê tam 49 podopiecznych. Na obecn¹

zgromadzone w pracowni panie,

chwilê dysponujemy w Lenicy naj-

pisa³ to zdanie. Potwierdza tê opiniê

czeñ, bo po remoncie s¹ to bardzo

¿ebym aby na pewno us³ysza³ i za-

tak¿e pani Irena, przewodnicz¹ca
Rady Mieszkañców.

Na ogó³ ¿yjemy w zgodzie, ale jeste-

my jak du¿a prawdziwa polska ro-

dzina: raz siê k³ócimy, a raz siê lubimy. Zadaniem Rady Mieszkañców

jest w³anie rozwi¹zywanie takich
naszych ma³ych konfliktów.

Musimy utrzymaæ

wysokie standardy
Tym dyrektorem, o którym us³ysza³em tak pochlebne opinie, jest Stani-

s³aw Marek, którego poprosi³em o

odpowied na kilka pytañ.

- Stan posiadania to Dom Pomocy

wy¿szymi standardami pomiesz-

³adnie wykonane, lni¹ce czystoci¹

kompleksy z ³azienk¹ i toalet¹ przy-

stosowan¹ dla osób niepe³nosprawnych - mówi St. Marek. - Uda³o siê

rozlokowaæ mieszkañców 25 nowych

pokojach. S¹ to pokoje jedno, dwu i

trzyosobowe. A standardy s¹ takie,
¿ e z a b e z p i e c z a my mi e s z k a ñ c o m

spory komfort lokalowy, bo pokój

1-osobowy przewiduje nie mniej ni¿

9 m kw. na jedn¹ osobê, 2- i 3-osobo-

wy nie mniej ni¿ 6 m kw. na jedn¹
osobê. Teraz przyjdzie czas na re-

monty w pozosta³ych domach, wszê-

dzie staramy siê utrzymaæ odpowied-

ni standard i wysoki komfort. Do tej

pory najcianiej by³o w Szymiszo-

miejsce jedynie na ma³¹ podrêczn¹

pralniê. W zale¿noci od tego, ile uda

siê nam pozyskaæ rodków, zamie-

rzamy ten remont zakoñczyæ jesz-

cze w tym roku. Robimy te¿ wszyst-

ko, aby maksymalnie aktywizowaæ
naszych podopiecznych. Dlatego na

terenie parku przy filii w Szymiszo-

wie wydzielilimy ponad 1 ha ziemi

na ogród, zagospodarowano ten teren i zrobiono tam dzia³ki warzyw-

ne, na których nasi mieszkañcy w
miarê swoich si³ i chêci (przy pomo-

*

Nag³e szukanie pojednania z ko-

*

Pog³êbiaj¹ca siê depresja i znie-

to z efektem aktywnej rekreacji. Tego

typu dzia³ania, uczestnictwo w sze-

roko pojêtym ¿yciu kulturalno-owia-

towym, imprezy wyjazdowe oraz

zajêcia organizowane na miejscu urozmaicaj¹ ¿ycie podopiecznych.

O

dbywa siê to przy aktywnym

udziale m³odych wolontariuszy.

Stale odwiedzaj¹ nas m³odzi ludzie,

grupa ok. 10 osób z LO w Strzelcach

Opolskich, m³odzie¿ szkolna, a o Dniu

Babci pamiêtaj¹ przedszkolaki, robi¹

cja czêsto pomaga prze³amaæ linie
nie staraj¹ siê ukryæ swój ból i za³a-

samozniszczenia. Samobójstwo jest
symptomem, za którym stoj¹ pro-

blemy zawsze aktualne: poczucie

w³asnej wartoci, wiara, sens i cel ist-

nienia, umiejêtnoæ radzenia sobie z
trudnociami i rozczarowaniami. Od-

powied na nie mo¿na czêciowo

znaleæ w silnej hierarchii wartoci.

trafi do domu pomocy spo³ecznej, to

ju¿ jest koniec, bo nic dobrego pewnie tutaj go nie spotka. A tymczasem

wcale tak nie jest. Wcale nierzadko

ludzie chorzy, biedni, niepe³nosprawni, odrzuceni przez rodzinê i najbli¿szych, tu w³anie na stare lata znaj-

duj¹ ¿ycie spokojne, bez stresów,
w³aciw¹ opiekê, nawet rozrywkê i
zabawê, akceptacjê i zrozumienie.

A to nie jest koniec, co najwy¿ej

gawcze wypowiedzi i zachowania, a

jednoczenie pasuje do niego jedna z
poni¿szych charakterystyk, powi-

nien byæ uwa¿any za osobê o bardzo

du¿ym zagro¿eniu samobójstwem:

*

osoba, która by³a lub jest maltre-

wania trudnoci i wszelkich przeciw-

noci. Wielu wspó³czesnych nasto-

nie maj¹ca przyjació³,

towana fizycznie, psychicznie,

seksualnie,

*

osoba u¿ywaj¹ca alkoholu lub

*

osoba, która prze¿ywa³a lub

wa¿niejsze problemy u przysz³ego

*

osoba z niskim poczuciem swo-

objawy takiego stanu s¹ raczej ma³o

*

osoba z nadmiernym krytycy-

 dlatego te¿ nie wytrzymuj¹ próby.

w wyniku samobójstwa mówi¹ na

ogó³, ¿e nigdy nie wyobra¿a³y sobie,

i¿ mo¿e je to spotkaæ i nie dostrzeg³y

samobójcy. Dzieje siê tak, bowiem

widoczne, mimo i¿ potencjalny samobójca

wysy³a

ostrzegawcze.

ró¿ne

sygna³y

W³anie rozpoznanie

takich znaków ostrzegawczych, po-

przedzaj¹cych samobójstwo, to bar-

narkotyków, albo maj¹ca do czynienia z nimi w rodzinie,

prze¿ywa powa¿n¹ stratê: mieræ

kogo bliskiego, rozstanie z

nic, co mog³oby wskazywaæ na po-

dziewczyn¹/ch³opakiem,

jej wartoci,

zmem i sk³onnoci¹ do perfekcjo-

nizmu: zdolna, bardzo ambitna,

typ intelektualisty, czuj¹ca, ¿e

nie spe³nia w³asnych, rodziców

lub nauczycieli perfekcjonistycz-

dzo wa¿ny pierwszy krok, bowiem

nych norm i oczekiwañ.

uwa¿onych.

Samobójstwo to nie tyle pragnie-

wiele wo³añ o pomoc cichnie nie za-

Werbalne znaki ostrzegawcze
Werbalne znaki ostrzegawcze wa-

haj¹ siê od otwartych deklaracji za-

miaru samobójstwa do niejasnych

wzmianek, ukrytych czy nawet dzi-

wacznych aluzji. Czêsto rozpoznaje

siê je jako takie, dopiero po fakcie.

Otwarte werbalne znaki ostrzegaw-

cze zwykle przybieraj¹ jedn¹ z nastêpuj¹cych form:
·
·

·

·

nie mierci, co strach przed ¿yciem,

które niesie ró¿norakie trudnoci.
Choæ wiêkszoæ nastolatków nie chce
siê do tego przyznaæ, tym czego naj-

bardziej potrzebuj¹ jest akceptacja,
aprobata i uwaga rodziców. Mi³oæ i
powa¿ne traktowanie.

Nie lekcewa¿my wiêc proble-

mów nastolatków, gdy¿ to, co doros³ym wydaje siê g³upstwem, dla m³o-

dzie¿y mo¿e staæ siê rzecz¹ decydu-

j¹c¹ o ¿yciu i mierci.

Chcê umrzeæ.

Ju¿ d³u¿ej nie mogê. Nie mam si³y.
Wola³bym siê nigdy nie urodziæ.

Mam ochotê siê zabiæ.

W wielu sytuacjach znaki werbalne
s¹ znacznie mniej wyrane, niejasne,

wieku mo¿e ono byæ te¿ kolorowe i

*

Ju¿ nied³ugo nie bêdziesz musia³

*

Nied³ugo ju¿

P. Koszyk

latek, u którego zauwa¿ono ostrze-

osoba towarzysko wyizolowana,

niejednoznaczne, aluzyjne lecz rów-

ciekawe.

Wed³ug psychologów - ka¿dy nasto-

s¹ lepiej przygotowane do prze¿y-

wych, emocjonalnych i psychicznych

otwarcie nowego, kolejnego etapu

¿ycia. Jak widaæ nawet w podesz³ym

manie.

*

piêkne laurki i przychodz¹ z ¿ycze-

czeñstwie stereotypy, ¿e jak ju¿ kto

obrony tych nastolatków, którzy usil-

Osoby o silnych korzeniach ducho-

niami. Wszelkimi sposobami staramy

siê obaliæ czêsto powielane w spo³e-

Uwa¿na obserwacja i interwen-

a wraz z ni¹ liczba ci¹¿ m³odocianych.

Osoby, które straci³y kogo bliskiego

zaopatrzenie naszej kuchni i ³¹cz¹c

gl¹d zewnêtrzny, ¿yciu towarzy-

skim, zmianach osobowoci.

wuj¹ siê w etyce, która nie potêpia

w tamtym roku zebralimy w ten
owoców, poprawiaj¹c w ten sposób

chêcenie widoczne w codzienjedzeniu, spaniu, dba³oci o wy-

te¿ aktywnoæ seksualna m³odzie¿y,

cy pracowników) mog¹ sobie gospo-

sposób spor¹ iloæ plonów warzyw i

legami, przyjació³mi czy cz³on-

kami rodziny.

nych zwyczajach danej osoby :

wielu za¿ywa³o narkotyków. Ronie

latków nie ma jednak takich korzeni

darzyæ, uprawiaj¹c np. warzywa. Ju¿

zachowanie

typu zachowañ zaliczamy równie¿:

stolatków kosztowa³a alkoholu, a

Wspó³czeni nastolatkowie wycho-

¿adnych powodów

do narzekañ, bo mi niczego nie bra-

D

Wed³ug statystyk dotycz¹cych

radykalne

zareagowaæ natychmiast. Do tego

bardzo trudnej epoce. Wiêkszoæ na-

jestem nikomu do-

Stanis³awa Brzózka.

bardziej

ostrzegawcze i powinno siê na nie

problemów m³odzie¿y, ¿yjemy w

larnie z wnukami, nie

zumia³oci¹ - mówi o swoim

cennych rzeczy uwa¿ane jest za naj-

To najczêciej zadawane przez

jê, bo z córk¹ utrzy-

przez

zachowania maj¹ce cechy porz¹dko-

snych spraw. Rozdawanie swoich

nie powa¿ne:

siê o mnie martwiæ.

nie bêdê sprawia³a

Pewna matka, po stracie syna,

zwróci³a siê do znajomego psycholo-

ga tymi s³owami: Kiedy przema-

wiasz do ludzi, proszê, mów im, ¿eby

traktowali powa¿nie swoich synów i
córki, przyjació³ i znajomych. Nie

mogê przywróciæ ¿ycia mojemu sy-

nowi, ale mo¿e moja historia pomo¿e

oszczêdziæ jakiej matce tego piek³a,

jakie ja prze¿ywam teraz codziennie.

Ma³gorzata £oskot

