
Za oknami powoli robi się zima, drzewa
przybierają srebrnobiałą szatę, ulice
rozbłyskują kolorowymi światełkami, sklepowe
witryny wołają do nas świątecznymi
dekoracjami, ogarnia nas gorączka zakupów
i przygotowań do zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia. Świąt, które w naszej,
polskiej tradycji były i są świętami typowo
rodzinnymi. Kiedy przygotowujemy Wigilię,
zasiadamy do świątecznego stołu, często
wracamy wspomnieniami i myślami do czasów
naszego dzieciństwa, do radości, ciepła
i spokoju, jaki towarzyszył nam w obecności
najbliższych nam osób.

Wiele rodzin, myśląc o przyszłości zapewne
zastanawia się nad zapełnieniem „pustego
miejsca” przy wigilijnym stole – niejednokrotnie

taka myśl jest sygnałem do zwrócenia uwagi
na los dzieci umieszczonych w Domach
Dziecka, opuszczonych, samotnych,
czekających na życzliwy uśmiech, pełną
ciepła, wrażliwą, ale też gotową do
poświęceń dłoń… takie przemyślenia nie były
obce również rodzinom zastępczym, które
teraz, w okresie zbliżających się Świąt
pragną się z Wami podzielić swoimi
doświadczeniami i wspomnieniami, jak
u nich zrodziło się pragnienie podzielenia się
miłością z dziećmi osamotnionymi,
opuszczonymi, osieroconymi.

Poniżej umieszczamy fragmenty ich
świątecznych, Bożonarodzeniowych refleksji
– Anny i Błażeja, Katarzyny i Jacka, Joanny

i Tomasza, Jadwigi.

Podzielić się miłością

Nazywamy siê Joanna (32) i Tomasz (33), a nasze ma³¿eñstwo

trwa od trzynastu lat. Mamy dwoje biologicznych dzieci: Klaudiê

(12) i Szymona (7). Od czterech i pó³ roku pe³nimy funkcjê rodzi-

ny zastêpczej, a od trzech lat pogotowia rodzinnego.

Nasi rodzice od najm³odszych lat wpajali nam zasady, ¿e trzeba

byæ dobrym i pomagaæ innym ludziom, a dobro dawane innym

wraca do nas podwójnie.

Obejrzeliœmy kiedyœ w telewizji program, który przedstawia³

problem braku rodzin zastêpczych w Polsce. Po wspólnych roz-

mowach doszliœmy do wniosku, ¿e mo¿emy zaopiekowaæ siê dzieæ-

mi, które potrzebuj¹ pomocy. Byliœmy pe³ni obaw, zdawaliœmy sobie

sprawê z tego, ¿e tworzenie rodziny zastêpczej to bardzo trudne i

odpowiedzialne zadanie.

Po kilku latach pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej wiemy ju¿

¿e trzeba mieæ ogromn¹ cierpliwoœæ i umiejêtne podejœcie do dzie-

ci. Nale¿y im spokojnie wyt³umaczyæ, ¿e nie chcemy im wyrz¹-
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dziæ krzywdy ani zast¹piæ rodziców, których nadal kochaj¹. Za-

wsze powtarzamy naszym wychowankom, ¿e mama i tata ich ko-

chaj¹, ale nie mog¹ siê nimi teraz zaopiekowaæ.

Jak w ka¿dym domu, tak i w naszym, obowi¹zuj¹ zasady, które

dotycz¹ wszystkich domowników. Wszyscy musz¹ ich przestrze-

gaæ, zarówno dzieci, które przyjêliœmy do naszej rodziny jak i na-

sze dzieci biologiczne.

Za swój wielki sukces uznajemy pó³roczn¹ pracê z dwuletnim

Denisem, dotkniêtym chorob¹ sieroc¹, której konsekwencjami by³y

jego liczne okaleczenia. By³o nam wtedy trudno, ale nie dawali-

œmy za wygran¹. Kiedy ch³opiec opuszcza³ nasz dom widoczna

by³a u niego wyraŸna poprawa, uœmiecha³ siê, zaczyna³ nawi¹zy-

waæ kontakt poprzez rozmowê. Objawy choroby sierocej by³y ju¿

praktycznie niezauwa¿alne.

Praca z dzieæmi i ich wychowywanie, nie jest spraw¹ ³atw¹, ale

satysfakcja, jak¹ daje uœmiech i szczêœcie dziecka, wynagradza

wszystkie trudy.



Ma³¿eñstwem jesteœmy od 21 lat. Na dzieñ dzisiejszy mamy sied-
mioro dzieci. Dwóch synów biologicznych (Dominika, lat 18 i Flo-
riana, lat 15) oraz piêcioro dzieci w rodzinie zastêpczej: 15-letni¹
Wioletê, 12 letniego Janka, 11 letniego £ukasza, 7 letniego Patryka
oraz 7 miesiêcznego Sebastiana. Decyzjê o zostaniu rodzin¹ za-
stêpcz¹ podjêliœmy wraz z mê¿em w 2001 roku po przeczytaniu
artyku³u zamieszczonego w Goœciu Niedzielnym, pt. „Podaruj dzie-
ciakowi œwiêta”. Tak naprawdê, to na pocz¹tku chcieliœmy tyko
zostaæ rodzin¹ zaprzyjaŸnion¹ dla jakiegoœ „malucha”, zabieraæ go
na œwiêta, wakacje oraz wszystkie wolne weekendy. I tak w naszym
domu, w grudniu 2001 roku pojawi³a sie Wioletta. Po pobycie u nas
na okres œwi¹teczny zaczêliœmy po ni¹ równie¿ przyje¿d¿aæ w pi¹t-
ki i zabieraæ do siebie na weekend. Pewnej niedzieli gdy odwieŸli-
œmy Wiolettê do domu dziecka i wróciliœmy do naszego domu, to
jeden z naszych synów zada³ nam nastêpuj¹ce pytanie: „Czy zdaje-
my sobie sprawê z uczuæ tego dziecka, które jest wo¿one tam i z
powrotem? Albo zabieramy j¹ do siebie na sta³e, albo ju¿ jej wiêcej
nie zabieramy”. Po „przegadanej”, d³ugiej nocy zdecydowaliœmy,
¿e poczynimy kroki i z³o¿ymy wniosek do s¹du o pe³nienie przez
nas funkcji rodziny zastêpczej dla Wioletty.

Z przeprowadzonego przez nas wywiadu wœród znajomych, do-
wiedzieliœmy siê, ¿e formalnoœci trwaj¹ niekiedy od pó³ roku do
roku czasu. Tak sobie wykalkulowaliœmy, ¿e dobrze by by³o gdyby,
uda³o nam sie wszystko poza³atwiaæ do czerwca i wtedy nowy rok
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szkolny Wioletta mog³aby ju¿ rozpocz¹æ w nowej szkole. I tu spo-
tka³a nas niespodzianka – S¹d wyznaczy³ termin rozprawy na 21
lutego i od tego momentu Wioletta jest cz³onkiem naszej rodziny.
Po przybyciu Wioletty do nas, nie planowaliœmy powiêkszaæ naszej
rodziny. Jednak w 2005 roku, po rozmowach przeprowadzonych z
pracownicami Powiatowego Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñczego po-
stanowiliœmy zrobiæ szkolenie dla rodzin zastêpczych i rozwa¿yæ
mo¿liwoœæ pe³nienia opieki zastêpczej dla jeszcze jednego dziecka.
W tym samym czasie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie zaproponowali nam zostanie rodzin¹ zawodow¹ w formie
pogotowia rodzinnego lub rodzin¹ wielodzietn¹. I tu kolejny dyle-
mat, co zrobiæ? Znowu dyskusja, czy podo³amy? Czy naprawdê je-
steœmy gotowi podj¹æ takie wyzwanie? Po przeanalizowaniu wszyst-
kich „za i przeciw” postanowiliœmy pozytywnie odpowiedzieæ na
zaproszenie pracowników PCPR zachêcaj¹cych nas do wspó³pra-
cy. I w ten oto sposób zostaliœmy rodzin¹ zastêpcz¹ dla Wioletty,
Janka, £ukasza i Patryka.

Ka¿de z tych dzieci przysz³o do nas ze swoim baga¿em uczuæ,
przyzwyczajeñ i problemów. My musieliœmy im pewne rzeczy „po-
uk³adaæ” i sprawiæ, by dzieci poczu³y sie u nas bezpiecznie i znala-
z³y swoje miejsce na ziemi. Dzieci, którym poœwiêca sie du¿o cza-
su i okazuje du¿o mi³oœci, po pewnym czasie zaczynaj¹ zmieniaæ
swoje przyzwyczajenia, okazuj¹ nam coraz wiêcej zaufania i coraz
bardziej siê przed nami otwieraj¹. To jest najwiêksza satysfakcja,
gdy widzimy, ¿e z cichego, „zahukanego” dziecka zmienia siê w
ruchliw¹, pe³n¹ radoœci i ciep³a istotê. Niekiedy jest trudno, bo, jak
to w ¿yciu, „nie zawsze œwieci s³oñce” i dzieci maj¹ ró¿ne pomys³y.
Jednak, gdy rodzice maj¹ zgodne i konsekwentne stanowisko w wy-
chowywaniu, to mo¿na wiele zdzia³aæ i prawid³owo ukierunkowaæ
¿ycie naszych wychowanków. Naszym zdaniem, du¿¹ rolê w wy-
chowaniu dzieci w rodzinach zastêpczych, ma wspó³praca z rodzi-
cami biologicznymi. My mamy pozytywne doœwiadczenia, bo ro-
dzice naszych wychowanków nie stwarzaj¹ nam ¿adnych proble-
mów, a wrêcz przeciwnie – razem z nami wspó³pracuj¹ w ich wy-
chowywaniu. My z naszej strony pomagamy im w pracy nad sob¹
i staramy sie ich mobilizowaæ do wprowadzenia zmian w swoim
¿yciu i poprawy kontaktów ze swoimi dzieæmi. Z perspektywy mi-
jaj¹cego czasu, mo¿emy powiedzieæ, ¿e podjêliœmy dobr¹ decyzjê
zostaj¹c rodzin¹ zastêpcz¹ i przypuszczamy, ¿e dziœ stoj¹c przed
dylematem, czy zostaæ rodzin¹ zastêpcz¹ – post¹pilibyœmy tak samo.
Dzieci potrzebuj¹ du¿o mi³oœci, a my chcemy dzieliæ siê z nimi nasz¹
mi³oœci¹ i tym, co mamy.

Funkcjê rodziny zastêpczej, a dok³adnie pogotowia rodzinne-
go, pe³niê od 8 lat. Trafiaj¹ do mnie dzieci, czêsto interwencyjnie
zabierane z domu rodzinnego, ale te¿ noworodki bezpoœrednio ze
szpitala.

Gdy pracowa³am zawodowo, trudno mi by³o podj¹æ decyzjê
dotycz¹c¹ sta³ej pomocy dzieciom, ale przez d³ugie lata by³am
osob¹ zaprzyjaŸnion¹ z Domem Dziecka. W moim domu czêsto
goœci³y dzieci z Domu Dziecka, dawa³am im schronienie podczas
wakacji i weekendów. Z niektórymi z nich nawi¹za³am sta³e kon-
takty. Decyzja o pozostaniu rodzin¹ zastêpcz¹ d³ugo we mnie doj-
rzewa³a, ale chyba najwiêkszym czynnikiem motywuj¹cym mnie
do zaopiekowania siê dzieæmi by³ fakt, i¿ sama doœæ wczeœnie stra-
ci³am matkê… Po przejœciu na emeryturê i wychowaniu ju¿ swo-
ich biologicznych dzieci, podjê³am decyzjê, ¿e zostanê rodzin¹
zastêpcz¹, a nastêpnie pogotowiem rodzinnym. W ci¹gu oœmiu lat
pracy w tej profesji prze¿y³am wiele dobrych, ale i bardzo trud-
nych chwil. Dzieci, które trafia³y pod moje skrzyd³a by³y ró¿ne
– jedne wystraszone, zagubione i nieufne, inne agresywne i zbun-
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towane. Czasem opiekowa³am siê dzieæmi, które mimo tragedii,
jaka je dotknê³a, sprawia³y wra¿enie, obojêtnych i niezaintereso-
wanych w³asnym losem. Pomimo ró¿nic miêdzy nimi, wszystkie
potrzebowa³y mojej mi³oœci, ciep³a i poczucia bezpieczeñstwa..

W moim domu, wraz z przyjêciem ka¿dego kolejnego dziecka,
robi³o siê radoœniej, weselej i bardziej rodzinnie, mimo, ¿e wraz
z radoœciami przybywa³o problemów i trudnoœci. Ka¿dy, nawet
najmniejszy sukces, najmniejsza radoœæ, daje nam poczucie szczê-
œcia, satysfakcji i dumy.

Czasem, rozmawiaj¹c z kimœ na temat rodzicielstwa zastêpcze-
go s³yszê – „ja siê nie nadajê”. Chcê uœwiadomiæ wszystkim, ¿e
aby byæ rodzicem zastêpczym nie trzeba byæ „œwiêtym”, trzeba
tylko chcieæ pracowaæ z dzieæmi, chcieæ pomagaæ im i byæ otwar-
tym na ich problemy. Trzeba rozumieæ dzieci i potrafiæ je kochaæ.

Moja córka wraz ze swoim mê¿em pe³ni¹ funkcjê rodziny za-
stêpczej zawodowej wielodzietnej i to jest chyba najlepszy dowód
na to, ¿e rodzicielstwo zastêpcze mo¿e byæ przekazywane z poko-
lenia na pokolenie.



Rodzin¹ zastêpcz¹ zostaliœmy dlatego, ¿e pragnêliœmy pomóc
dzieciom. Ja sama uczêszcza³am do szko³y, w której uczy³y siê dzieci
z domu dziecka. Ju¿ wtedy obchodzi³ mnie los tych dzieci i ju¿
wtedy zrodzi³o siê we mnie pragnienie, by kiedyœ, w przysz³oœci
pomagaæ dzieciom przebywaj¹cym w domach dziecka.

Ogromne znaczenie w moim ¿yciu odegra³a lektura ksi¹¿ki Ania

z Zielonego Wzgórza. Po jej przeczytaniu, wiedzia³am, ¿e chcê zo-
staæ czyj¹œ „Maryl¹”. Lata p³ynê³y, a¿ kiedyœ sta³o siê tak, ¿e za-
mieszkaliœmy we w³asnym domu i powróci³o do mnie marzenie
z dzieciñstwa.  Mieliœmy wówczas troje dzieci w wieku 16, 14 i 9
lat. Decyzjê o stworzeniu rodziny zastêpczej podejmowaliœmy
wspólnie. Nasze wyobra¿enia o rodzicielstwie zastêpczym by³y
naiwne – wiem to dopiero teraz. Pragnêliœmy stworzyæ dom dla
dzieci z domu dziecka, têskni¹cych za kochaj¹c¹ rodzin¹, chcieli-
œmy wyjœæ naprzeciw potrzebom dzieci osamotnionych. S¹dziliœmy,
¿e dziecku wystarczy podaæ kochaj¹c¹ d³oñ z otwartym sercem,
a ono siê jej uchwyci. Bóg w swej ³askawoœci tak sprawi³, ¿e stali-
œmy siê tak¹ w³aœnie rodzin¹.

Po odbyciu szkolenia zostaliœmy zakwalifikowani jako rodzina
zastêpcza i rozpoczêliœmy wspólne dzia³ania. Pierwsze dzieci, któ-
re znalaz³y siê w naszym domu to Celinka i Danielek. W tegorocz-
ne Œwiêta Bo¿ego Narodzenia mija 7 lat, od kiedy tworzymy rodzi-
nê zastêpcz¹. Dzieci, które do nas trafi³y, zachowa³y siê w³aœnie
tak, jak sobie wyobra¿aliœmy. Uœcisnê³y nas mocno i ju¿ nie chcia³y
puœciæ. Pamiêtam, gdy Danielek nie chcia³ podaæ rêki swojemu
wychowawcy, bo trzyma³ „mamusiê”. PóŸniej d³ugo p³aka³, gdy
przypomina³ sobie, ¿e odwozi³am go do domu dziecka i pyta³ mnie
dlaczego go tam oddawa³am. To by³ czas, w którym stara³am siê
w³aœnie o opiekê nad nim. Jednak zanim S¹d wyrazi³ na to zgodê
minê³o 3 miesi¹ce, dla Danielka by³o to bardzo d³ugo. Pamiêtam,
kiedy by³ pierwszy raz w „zerówce”, ba³ siê, ¿e go zostawiê. My-
œla³, ¿e mamy czekaj¹ na dzieci w pokoju obok i kiedy siê zoriento-
wa³, ¿e mnie tam nie ma, zacz¹³ p³akaæ. Gdy pierwszy raz wysz³am
z domu bez niego na wywiadówkê do szko³y, po³o¿y³ siê na ziemi
i p³aka³. Przesta³ dopiero, gdy wróci³am. Nie wierzy³ innym domow-
nikom, ¿e ja wrócê, ba³ siê,  ¿e odesz³am na zawsze. Daniel rozsta³
siê z nami na d³u¿ej dopiero w momencie wyjazdu na „Zielon¹ Szko-
³ê”. Podczas odjazdu autobusu widzia³am w jego oczach radoœæ
i pewnoœæ tego, ¿e po powrocie zastanie wszystkich na swoim miej-
scu. Tym razem ja p³aka³am, ale z radoœci.

Z Celink¹, m³odsz¹ siostr¹ Danielka, równie¿ mamy wiele mi-
³ych wspomnieñ. Ona, w przeciwieñstwie do brata, szybko zapo-
mnia³a Dom Dziecka, jednak przez wiele lat chcia³a wiedzieæ, czy
dostanie dok³adkê jedzenia.  I nie by³o takiej rzeczy, której by nie
lubi³a. W przedszkolu czy w domu dok³adka musia³a byæ. Dzisiaj
Celinka nie potrzebuje ju¿ dok³adek i jak ka¿de dziecko czasami
grymasi nad jedzeniem, co bardzo nas cieszy.

Po przesz³o trzech latach do³¹czy³ do nas Piotrek. Jego ojciec
us³ysza³ o nas od innych ludzi i odnalaz³, by prosiæ o pomoc dla
syna, który znajdowa³ siê od pó³ roku w Domu Dziecka. Tata
Edka bardzo prosi³ o to, byœmy zechcieli zabraæ jego syna z Domu
Dziecka, poniewa¿ sam nie mia³ domu i mo¿liwoœci zaopieko-
wania siê nim. Edek przez d³ugi czas mia³ niespokojny i czujny
sen, szybko zorientowa³am siê, ¿e nie warto w nocy poprawiaæ
jego ko³derki, bo gdy pewnej nocy poprawi³am mu pos³anie, ze-
rwa³ siê gwa³townie siadaj¹c na ³ó¿ku i mocno trzymaj¹c po-
œciel zaciska³ j¹ pod szyj¹. Czêsto p³aka³, niszczy³ meble i za-
bawki, dokucza³ innym dzieciom. Nienawidzi³ szko³y, gdy¿ zo-
sta³ z niej zabrany bez wczeœniejszego uprzedzenia i po¿egnania
z mam¹. Bardzo têskni³ za mam¹ z któr¹ mieszka³, dlatego za-
biegaliœmy o kontakt z ni¹ i zapraszaliœmy do domu. Rodzice
Edka regularnie spotykaj¹ siê z synem, ale ten nie chce miesz-
kaæ z nimi. Proces „leczenia” ci¹gle trwa.

Pó³tora roku temu do³¹czy³a do naszej rodziny dwójka ch³op-
ców: Tomek i Grzegorz. Ich mama wyjecha³a za granicê za prac¹.
Wychowywa³a ch³opców sama, nie potrafi³a temu podo³aæ i posta-
nowi³a wyjechaæ. Zanim jednak to zrobi³a, zrzek³a siê praw rodzi-
cielskich. Nie potrafi¹c zabezpieczyæ sobie i dzieciom bytu, zrobi³a
to, co mog³a –  otworzy³a im drogê do innej rodziny. Ch³opcy
w ró¿ny sposób radzili sobie ze strat¹ mamy. Tomek tryska³ ener-
gi¹, rozrywa³, niszczy³ i tratowa³, równie¿ nieogrodzon¹ posesjê s¹-
siadów, rzuca³ kamieniami, bi³ kijami i wrzeszcza³. M¹¿ próbowa³
wykorzystaæ tê energiê we w³aœciwy sposób, wiêc zabiera³ go ze
sob¹ do pomocy w pracach remontowych. Tak siê zaczê³a ich przy-
jaŸñ. Tomkowi spodoba³y siê narzêdzia, wiêc m¹¿ pozwoli³ mu za-
trzymaæ niektóre z nich. Raz jednak, nie pytaj¹c o nasza zgodê, za-
bra³ to, co mu siê podoba³o z szuflady, w której trzymamy doku-
menty. Wówczas byliœmy zmuszeni wyci¹gn¹æ konsekwencje z jego
niew³aœciwego zachowania.

Grzeœ nie tak ³atwo wyrzuci³ z siebie gniew jak jego brat Tomek.
Chodzi³ smutny, trzyma³ siê z dala od dzieci, nie bawi³ siê z nimi
i niechêtnie pomaga³ komukolwiek z nas, na niczym mu nie zale¿a-
³o. Po pó³ roku pobytu u nas, wypyta³ mnie, czy mama go zabierze.
Pocz¹tkowo unika³am odpowiedzi s¹dz¹c, ¿e sprawiê mu przykroœæ
prawd¹. Jednak Grzeœ nie ustêpowa³, wiêc powiedzia³am mu, ¿e
mama go nie zabierze. To by³ czas kiedy nast¹pi³a zmiana w jego
zachowaniu. Grzeœ rozprawi³ siê ze swoj¹ przesz³oœci¹, namalowa³
swoje emocje, jakie czu³ do mamy. Po pewnym czasie Grzeœ zacz¹³
rysowaæ dla mnie œliczne obrazki, które do³¹czam do mojej prywat-
nej „galerii dzieciêcej twórczoœci”.

Tak ró¿ne s¹ koleje ludzkiego losu, ¿e mo¿emy jedynie okazy-
waæ wdziêcznoœæ naszemu Stwórcy za los, jaki nam przeznaczy³.
Choæ rodzicielstwo zastêpcze w praktyce wygl¹da zupe³nie ina-
czej ni¿ w naszych marzeniach, to jednak mo¿emy tym szczêœciem
dzieliæ siê z innymi. Nasza najstarsza córka wysz³a w tym roku za
m¹¿, koñczy studia i nie mieszka ju¿ z mami. Bardzo brakuje nam
jej pomocy oraz wsparcia, gdy¿ czêsto opiekowa³a siê dzieæmi
i mieliœmy wtedy trochê czasu dla siebie. Dodawa³a nam si³y s³o-
wami – „mamo, jesteœ najlepsz¹ mam¹ na œwiecie”. Nasza druga
córka te¿ ju¿ nie mieszka w domu rodzinnym poniewa¿ studiuje
w innym mieœcie, a do domu wraca na weekendy. Stale jest z nami
nasz szesnastoletni syn, wiêc czasami jest nas w domu dziewiê-
cioro. W opiece nad dzieæmi, czêsto pomagaj¹ nam nasi rodzice
i rodzeñstwo, którzy podczas uroczystoœci, takich jak urodziny,
„Gwiazdka” czy „Dzieñ Babci” obchodzonych w szkole, pe³ni¹
rolê dziadków i wujków i sprawiaj¹, ¿e dzieci maj¹ dla kogo tañ-
czyæ i przygotowywaæ laurki.
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Czasem zdarza się tak, jak w domach autorów

powyższych refleksji, że czyimś życiowym celem staje

się pomoc drugiemu człowiekowi, nieraz mniejszemu

niż mogłoby się nam wydawać – bo przecież do rodzin

zastępczych trafiają dzieci w wieku od kilku miesięcy

do kilkunastu lat. Bywa, iż w sposób świadomy,

przemyślany i dojrzały rodziny podejmują decyzję

o przyjęciu „pod swój dach”, dzieci innych rodziców,

ale najczęściej („ i jak to w życiu bywa, nie raz i nie

dwa ...”) przygoda z rodzicielstwem zastępczym

zaczyna się dość niepewnie, a często wręcz sam los

czy przypadek (jakkolwiek, by nazwać ten cud!)

decyduje o tym, iż nasze pierwsze spotkanie

z dzieckiem, nie jest ostatnim, często bywa

początkiem wspólnej drogi, a jej pierwszym

przystankiem jest ten na pozór zimowy, mroźny,

śnieżnobiały, Bożonarodzeniowy wieczór. Wspólna

wędrówka bywa różna, czasem pada śnieg, jak za

oknami naszych domów w ostatnich dniach, czasem

deszcz, bywa i czas, kiedy nadchodzi wiosna i lato,

jakże gorące, radosne  i słoneczne, bo przecież mimo

trudów i niepowodzeń dnia codziennego, rodzicielstwo

zastępcze ofiaruje rodzicom zastępczym i ich dzieciom

biologicznym wiele szczęścia, radości, miłości

i satysfakcji, których nie sposób opisać słowami.

Dzieci, które z różnych, często bardzo bolesnych

i smutnych powodów trafiają do domów rodziców

zastępczych, stają przed drzwiami naszych rodzin

często z walizką, z zawartością nierzadko zaskakującą

ich nowych opiekunów, ale i samych jej właścicieli.

Zdarza się, że walizkę tą, nieraz „ciężką”

i „niewygodną” rozpakowują opiekunowie z dziećmi,

zdarza się również, że wspólnie z nimi jesteśmy przy

rozpakowywaniu jej zawartości, gdyż jak wspominali
autorzy zacytowanych wypowiedzi, jej zawartość,

bywa często „ciężka i zaskakująca” stając się tematem

naszych codziennych zmagań zawodowych, bez

których – nie wahamy się tego powiedzieć – nasza

praca straciłaby na wartości. Nierzadko też

opiekunowie, ale i my sami, podejmujemy dalszą

naukę, sięgamy po książkowe nowości, ale i czasem te

pokryte kurzem, jakże cenne pozycje literatury

naukowej, które pomagają nam i naszym rodzinom

zastępczym, znaleźć odpowiedzi na zadawane nam

przez dzieci pytania i łamigłówki, tworząc sens

naszych codziennych, wspólnych zmagań. Nasze

najszczęśliwsze dni to te, kiedy jesteśmy

współobserwatorami i współtowarzyszami odkrywania

zawartość walizki, przynoszonej przez dzieci

przebywające w naszych rodzinach zastępczych. Jej

zawartość staje się naszą wspólną tajemnicą i zagadką

do rozwiązania. I jak przez dotknięcie „czarodziejską

różdżką” skarby z naszej walizki stają się mniejszymi

troskami, a nam samym, dają siłę, szczęście i radość.

Zachęcamy Ciebie, Drogi czytelniku, do naszej

wspólnej przygody z rodzicielstwem zastępczym z myślą,

że jest wiele dzieci, którym możesz ofiarować ciepło

domowego ogniska, którego może nigdy nie zaznały,

którym możesz podarować zapach świeżo pieczonych

ciasteczek i leśnego drzewka poprzez wspólne zajęcie

miejsc przy świątecznym, wigilijnym stole, a być może

w przyszłości zwykłym, codziennym posiłku.

Ciepłych, spokojnych i refleksyjnych

Świąt Bożego Narodzenia

życzą pracownicy

Powiatowego Ośrodka Adopcyjno−Opiekuńczego

Rodzinna opieka zastêpcza

w powiecie wodzis³awskim

Ka¿de dziecko ma naturaln¹ potrzebê przynale¿noœci do

dwojga ludzi matki i ojca. Rodzina zastêpcza jest dla dziecka

szans¹, daj¹c¹ mu mo¿liwoœæ wzrastania w warunkach maksy-

malnie zbli¿onych do naturalnych. Tworzenie rodzin zastêp-

czych opiera siê na zasadzie poszukiwania odpowiednich opie-

kunów i bezpiecznego domu dla konkretnego dziecka.

Na terenie powiatu wodzis³awskiego funkcjonuj¹ rodziny zastêpcze:

• spokrewnione z dzieckiem,

• niespokrewnione z dzieckiem,

• zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

– wielodzietne,

– o charakterze pogotowia rodzinnego.

Rodziny spokrewnione – to takie, w których opiekê i wychowanie nad

dzieckiem przejmuj¹ cz³onkowie rodziny dziecka, np. dziadkowie, wujo-

stwo, rodzeñstwo.

Rodziny niespokrewnione – to rodziny, które s¹ z punktu widzenia pra-

wa obce dla dziecka.

Rodziny zastêpcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem:

• wielodzietne – to te rodziny, w których umieszcza siê w tym samym

czasie nie mniej ni¿ troje i nie wiêcej ni¿ szeœcioro dzieci; w razie ko-

niecznoœci umieszczenia w rodzinie licznego rodzeñstwa okreœlona po-

wy¿ej liczba dzieci mo¿e siê zwiêkszyæ;

• o charakterze pogotowia rodzinnego – w takiej rodzinie umieszcza siê

nie wiêcej ni¿ troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania

sytuacji ¿yciowej dziecka, nie d³u¿ej ni¿ na 12 miesiêcy; w szczególnie

uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka mo¿e byæ przed³u¿ony, jed-

nak nie wiêcej ni¿ o kolejne 3 miesi¹ce; rodzina ta nie mo¿e odmówiæ

przyjêcia dziecka w wieku do 10 lat, je¿eli zosta³o doprowadzone przez

policjê – w tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wyda-

nia orzeczenia przez s¹d opiekuñczy.

Udzielana pomoc pieniê¿na rodzinie zastêpczej:

Rodzinie zastêpczej udziela siê miesiêcznej pomocy pieniê¿nej na czêœcio-

we pokrycie kosztów utrzymania ka¿dego umieszczonego w niej dziecka.

Podstaw¹ ustalania wysokoœci pomocy pieniê¿nej jest od 1 paŸdzierni-

ka 2006 r. kwota 1.647,00 z³ zwana dalej podstaw¹.

Wysokoœæ pomocy pieniê¿nej wynosi miesiêcznie w przypadku dziecka:

• do 7 lat – 60% podstawy, tj. 988,20 z³ netto

• do 7 lat posiadaj¹cego orzeczenie o niepe³nosprawnoœci – 80% podsta-

wy, tj. 1.317,60 z³ netto

• od 7 do 18 lat – 40% podstawy tj. 658,80 z³ netto

• od 7 do 18 lat posiadaj¹cego orzeczenie o niepe³nosprawnoœci – 60%

podstawy, tj. 988,20 z³ netto

Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastêp-

cza otrzymuje miesiêczne wynagrodzenie w wysokoœci od 95% do 160%

podstawy, tj. od 1564,65 do 2635,20 z³ brutto,

Zawodowa niespokrewnion¹ z dzieckiem rodzina zastêpcza o charakte-

rze pogotowia rodzinnego w okresie pozostawania w gotowoœci przyjêcia

dziecka otrzymuje miesiêcznie wynagrodzenie w wysokoœci 95% podsta-

wy, tj. 1.564,65 z³ brutto

Z dniem przyjêcia pierwszego dziecka miesiêczne wynagrodzenie wzra-

sta do 160% podstawy, tj. 2.635,20 z³. Wynagrodzenie, o którym mowa

mo¿e zwiêkszyæ siê o 20% podstawy, tj. 329,40 z³ brutto, przy spe³nianiu

okreœlonych w rozporz¹dzeniu warunków.

W przypadku stwierdzenia ustania przyczyn umieszczenia dziecka

w rodzinie zastêpczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje

s¹d opiekuñczy o mo¿liwoœci powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Stan rodzin zastêpczych na dzieñ 30.10.2008 r.

Rodziny Zawodowe:

– o charakterze pogotowia rodzinnego 3 – iloœæ dzieci umieszczonych 18

– wielodzietne rodziny zastêpcze 6 – iloœæ dzieci umieszczonych 31

26 rodzin niespokrewnionych w tym 43 dzieci

110 rodzin spokrewnionych w tym 132 dzieci

Ogó³em: 145 rodzin 224 dzieci


