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Akcja protestacyjna
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Jak sytuacja przedstawia siê 3 lipca?
- W naszym szpitalu zatrudnionych jest 50 lekarzy  mówi dyrektor Beata Czempiel. Do dzi wypowiedzenia z³o¿y³o 25 z nich: nie zrobili tego, zgodnie z za³o¿eniami, ordynatorzy oddzia³ów, a tak¿e rezydenci ani sta¿yci  te dwie grupy
maj¹ umowy podpisane bezporednio z NFZ, a nie ze szpitalem. Prawdopodobnie jeszcze kilka osób z³o¿y
wypowiedzenia: to ci lekarze, którzy maj¹ krótszy ni¿ trzymiesiêczny okres wypowiedzenia. Byæ mo¿e
w ten sposób dojdzie jeszcze 7 wypowiedzeñ.
- W chwili obecnej szpital pracuje
w normalnej obsadzie, chocia¿ tak,
jak na ostrym dy¿urze. Chcia³abym
jednak zauwa¿yæ  dodaje B. Czempiel  nie tylko podwy¿ki stanowi¹
przyczynê protestu, ale równie¿ koniecznoæ zmian systemowych.
Przypuszczam, ¿e lekarze przystaliby na d³ugofalowe rozwi¹zania, gdyby rz¹d zagwarantowa³ zwiêkszenie
nak³adów na ochronê zdrowia w stopniu porównywalnym z innymi krajami Unii Europejskiej, a tam przecie¿
nak³ady wynosz¹ 6% PKB. Do trwaj¹cego strajku lekarzy do³¹cz¹ zapew-

ne pielêgniarki, bo zapewne tym w³asnie zakoñcz¹ siê trwaj¹ce obecnie
rokowania po wejciu w spór zbiorowy.
- Co bêdzie dalej?
- To wszystko jest bardzo wie¿e
 czekamy na rozwój sytuacji. ZOZ
nie mo¿e sobie pozwoliæ indywidualnie na zwiêkszenie p³ac ani lekarzom ani pielêgniarkom. Bud¿et
mamy bardzo skromny. Co prawda
mamy zachowan¹ p³ynnoæ finansow¹, nie mamy strat, wrêcz przeciwnie - ka¿dy miesi¹c koñczymy z
niewielkim zyskiem, ale gdyby dosz³o do powa¿nej awarii  mielibymy trudnoci ze sfinansowaniem
remontu czy naprawy. Poza tym ani
nasz szpital ani starosta tak naprawdê w tej akcji nie s¹ stron¹: konieczne
s¹ zmiany wprowadzone w ca³ym
kraju. Tylko zagwarantowanie rodków zewnêtrznych mo¿e doprowadziæ do przerwania akcji protestacyjnych. Jeli nie znajd¹ siê inne rozwi¹zania  z dniem 1 padziernika,
kiedy skoñczy siê okres wypowiedzeñ, mo¿emy znaleæ siê w trudniejszej ni¿ dzi sytuacji. Czekamy
jeszcze przecie¿ na zmiany ustaw o
sieci szpitali, o ZOZ-ach i koszyku
wiadczeñ gwarantowanych.
m.g.

Deutsches Sprachdiplom II w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich

Jêzyk niemiecki
na wysokim poziomie
Na uroczystoci
rozdania wiadectw
ukoñczenia liceum
2006/2007 w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych wrêczone zosta³y absolwentom dyplomy jêzykowe DSD¦II.
Radoæ to tym
wiêksza, ¿e przygotowania do egzaminu,
okupione ciê¿k¹
prac¹, uwieñczone
zosta³y sukcesem i Radoæ absolwentów po otrzymaniu
prawie
wszyscy Dyplomów DSD II
uczniowie, którzy do
Dyplom Jêzyka Niemieckiego II
niego przyst¹pili zdali go z imponu¦ bo tak brzmi w dos³ownym t³umaj¹cym efektem.
czeniu jego nazwa ¦ jest jedynym
rednia uzyskanych punktów
bezp³atnym certyfikatem jêzykowynosi w tej grupie 82,5 punktów
wym na wiecie, któremu patronuje
na 100 mo¿liwych do uzyskania.
odpowiednik naszego Ministerstwa
Najwiêcej punktów  93  zdoby³a
Edukacji w Republice Federalnej NieAlina Szmuk. Na drugim miejscu z
miec. Nie ka¿dy ma jednak mo¿liliczb¹ punktów 92,5 uplasowa³ siê
woæ stawaæ w szranki o jego zdobyJan Kunce, a trzecia ¦ Michaela Thocie. Taki przywilej maj¹ uczniowie
malla mia³a tylko pó³ punktu mniej.
tych szkó³, które spe³ni¹ okrelone
Zdobycie tego dyplomu nie jest
warunki i przez powy¿sze ministerwcale ³atwe, o czym przekonali siê
stwo zostan¹ zaakceptowane. Takich
uczniowie, którzy postanowili sprószkó³ w Polsce wcale nie ma tak du¿o.
bowaæ swoich si³ w listopadzie ubieW naszym województwie tylko kilg³ego roku podczas czêci pisemnej
ka.
egzaminu. Obejmowa³ on trzy sprawNie muszê nikogo przekonywaæ
noci: kreatywne pisanie, umiejêtnoæ
o zaletach dobrej znajomoci jêzyków
rozumienia tekstu s³uchanego i czyobcych. To nie tylko mo¿liwoæ potanego oraz test leksykalno-gramarozumiewania siê na wakacjach czy
tyczny. Czêæ ustna odby³a siê w
w pracy sezonowej. To przede
styczniu i sk³ada³a siê z dyskusji na
wszystkim pozyskiwanie dobrego
temat porednio zwi¹zany z przeczywykszta³cenia, które mo¿e pomóc w
tanym tekstem, rozmowy w na tedalszej karierze zawodowej.
mat, nad którym uczniowie pracowali
Dyplom DSD¦II otwiera drzwi
przez pó³ roku oraz dyskusji dotyka¿dej uczelni w krajach niemieckocz¹cej wybranych w¹tków z przejêzycznych bez koniecznoci zdawaczytanej lektury. Podchodz¹c do czênia dodatkowego egzaminu jêzykoci ustnej egzaminu uczniowie nie
wego. Gratyfikowany jest równie¿
znaj¹ jeszcze wyników czêci pisemdodatkowymi punktami na niektónej, które weryfikowane s¹ w Niemrych polskich uniwersytetach i jest
czech przez zawodowych egzaminanamacalnym wiadectwem zaawantorów. Ma to gwarantowaæ obiektysowanej znajomoci jêzyka niemiecwizm przy ocenianiu oraz zachowakiego, co nie jest bez znaczenia dla
nie wysokiego poziomu egzaminu
przysz³ego pracodawcy.
DSD-II.
Artur Go³dyn
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W ZSO zdali wszyscy!

Na 899 zdaj¹cych egzamin maturalny zda³y 832 osoby, czyli 93%!
To rezultat lepszy nie tylko od
redniej krajowej, ale i przewy¿szaj¹cy redni¹ województwa. A dalej jest
jeszcze lepiej:w naszych liceach ogólnokszta³c¹cych maturê zda³o 99%, w
technikach  93%, w liceach profilowanych  89%, w technikum uzupe³niaj¹cym 60%, a w liceum uzupe³niaj¹cym  83%.
A poszczególne szko³y?
Na pierwszym miejscu trzeba
wymieniæ Zespó³ Szkó³ Ogólno-

kszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich:
na 128 maturzystów nikomu nie poliznê³a siê noga! W LO im. Mieszka
I w Zawadzkiem na 82 osoby maturê
zda³o 80, czyli 97,56%. W zawadczañskim Zespole Szkó³ Zawodowych do matur przyst¹pi³o 63
uczniów, z których 59 zda³o, czyli
93,65%. W technikum, gdzie z 9 zdaj¹cych pomylnie przesz³o przez egzamin maturalny 8 osób, rednia ta
wynios³a 88,89%, w liceum profilowanym  94,44% (z 54 osób zda³o
51).

W strzeleckim Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 do matur przyst¹pi³o 270 osób: zda³o 244 (90,37%),
w tym: w technikum 159 (czyli
92,98% ze 171 zdaj¹cych), a w liceum profilowanym 85 (czyli 85,86%
z 99 zdaj¹cych).
W Technikum Uzupe³niaj¹cym w
ZSZ w Zawadzkiem do matur podesz³o 5 osób, z których zda³y 3
(60,0%), natomiast w Liceum Uzupe³niaj¹cym w ZSO w Strzelcach
Opolskich zda³o 15 osób z 18, czyli
83,33%.

Rodzina zastêpcza (3)
Jeli ju¿ zachêcilimy Pañstwa do
lektury naszego cyklu artyku³ów na
temat rodzinnej opieki zastêpczej
chcielibymy przedstawiæ kolejny
temat dotycz¹cy szkoleñ kandydatów na rodziców zastêpczych oraz
jakie akty prawne reguluj¹ funkcjonowanie rodzinnej opieki zastêpczej.
Wiele osób ogl¹daj¹c programy telewizyjne, czy te¿ czytaj¹c o losach
porzuconych, osamotnionych dzieci, widzi siebie w roli zastêpczego
rodzica. Niestety wiêkszoæ poprzestaje na owym myleniu, nie realizuj¹c nigdy takich zamierzeñ. Co zatem powstrzymuje przed urzeczywistnieniem takich planów? Niewiedza, stereotypy, obawa przed formalnociami, ingerencj¹ w ¿ycie oraz niepewnoæ, czy sprosta siê tak odpowiedzialnemu zadaniu.
Rodzicem zastêpczym mo¿e zostaæ ka¿dy, kto ma prawdziw¹ motywacjê do pe³nienia tej w³anie funkcji, jednak musi zdaæ sobie sprawê z
faktu, ¿e mog¹ te¿ pojawiæ siê trudnoci. Istotne jest tak¿e uwiadomienie sobie, ¿e dzieci zaniedbane s¹
dzieæmi trudnymi, wywodz¹cymi siê
z ró¿nych rodowisk, bardzo czêsto
po traumatycznych prze¿yciach.
Rodziny zastêpcze podejmuj¹ce siê
opieki nad dzieckiem osieroconym
winne byæ przygotowani do tej trudnej funkcji a ich kompetencje opiekuñczo  wychowawcze winny byæ potwierdzone stosownym zawiadczeniem wydanym po odbyciu specjalistycznego szkolenia.
Najwiêcej w¹tpliwoci i pytañ
budzi koniecznoæ ukoñczenia programu szkoleniowego. Czy nie wystarcz¹ dobre intencje i chêci? Rodzice naturalni nie musz¹ mieæ specjalistycznego przygotowania by wychowywaæ. Jednak ten, kto przeszed³ przez cykl zajêæ z dobrymi trenerami, obojêtne jakim pracowali
programem, wie jak rozszerzaj¹ one
wiedzê na temat problemów jakie
dwigane s¹ przez dzieci trafiaj¹ce
do opieki zastêpczej. A ich problemy staj¹ siê naszymi - i nie tylko od
naszej wra¿liwoci ale te¿ od wiedzy - zale¿y, jak siê z nimi wspólnie
uporamy.

Aktualnie takie szkolenia s¹ przeprowadzane przez

-

Orodek Adopcyjno  Opiekuñczy
Ul. Budowlanych 4
45-005 Opole, tel. (077) 456-55-86

Osoby pracuj¹ce w Dziale Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹ ukoñczy³y szkolenie Rodzina-Rodzinna
Opieka Zastêpcza przeprowadzone przez l¹ski Oddzia³ Terenowy
Towarzystwa Rozwijania Aktywnoci Dzieci Szansa - posiadaj¹ certyfikaty powiadczaj¹ce znajomoæ
problematyki szkolenia i uprawniaj¹
do realizacji programu Rodzina Rodzinna Opieka Zastêpcza.

Katolicki Orodek
Adopcyjno  Opiekuñczy
Ul. Kominka 1
45- 032 Opole, tel. (077) 441-15-00
Orodek Adopcyjno-Opiekuñczy
Ul. Rodziewiczówny 18 b
48-303 Nysa, tel. (077) 435-28-80
Zakres tematyczny szkoleñ:
-

-

-

elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej
dziecka;
psychologiczne i spo³eczne
aspekty rozwoju dziecka wychowywanego poza rodzin¹ naturaln¹, w tym zachowania dziecka
w sytuacjach kryzysowych;
kszta³cenie umiejêtnoci opiekuñczych oraz umiejêtnoci radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i kryzysowych, a tak¿e sposoby
kompensacji opónieñ rozwojowych;
prawa i obowi¹zki dziecka oraz
zadania Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w zakresie dotycz¹cym rodzin zastêpczych;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, a w
szczególnoci Dzia³ Pomocy Dziecku i Rodzinie za priorytet stawia
podmiotowoæ dziecka oraz jego prawo do:
- wychowania w rodzinie, jeli to
nie jest mo¿liwe, zapewnienie
opieki w rodzinnych formach
opieki zastêpczej;
- zapewnienie stabilnego rodowiska wychowawczego;
- traktowanie w sposób sprzyjaj¹cy poczuciu godnoci i wartoci osobowej;
- dostêpu do informacji;
- wyra¿ania opinii w sprawach,
które go dotycz¹;

ochrony przed poni¿aj¹cym traktowaniem i karaniem.

Akty prawne reguluj¹ce funkcjonowanie rodzin zastêpczych
- Ustawa o pomocy spo³ecznej z
dnia 12 marca 2004 r. (Dz. u. Nr
64 poz. 593),
- Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2001 r.
w sprawie rodzin zastêpczych
(Dz. U. Nr 120 poz. 1284),
- Rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 23 grudnia
2004 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 45) w
sprawie udzielania pomocy na
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie,
- Kodeks Rodzinny i Opiekuñczy
Je¿eli wiesz, ¿e:
1. nie jest Ci obojêtny los dzieci
opuszczonych,
2. nie jest Ci obojêtny los dzieci
zaniedbanych,
3. potrafisz kochaæ nie tylko s³owem ale tak¿e i czynem,
4. potrafisz ofiarowaæ dziecku
swoj¹ mi³oæ i czas,
5. lubisz przebywaæ z dzieæmi,
6. dzieci lubi¹ przebywaæ z Tob¹...
Koniecznie przyjd lub zadzwoñ:
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,
ul. B. Chrobrego 5,
47-100 Strzelce Opolskie,
Tel. 077-461-33-81
e-mail pcprstrzelceop.@op.pl
Kolejny artyku³ ju¿ w nastêpnym
wydaniu gazety, m.in. wysokoæ
wiadczeñ dla rodziny zastêpczej.
Irena Brolik

Odkrywam wiat ze szko³¹ na TAK
W czerwcu uczniowie Niepublicznej
Szko³y Podstawowej w Grodzisku w
ramach projektu Odkrywam wiat
ze szko³¹ na TAK pojechali na nietypow¹ lekcjê historii. Punkt pierwszy to Muzeum Archeologiczne we
Wroc³awiu.
Nastêpnie pojechalimy zwiedziæ port lotniczy, bo w padzierniku lecimy na jednodniow¹ wycieczkê
do Londynu.
Nastêpnym punktem wycieczki
by³ Brzeg. Tutaj w³anie mieci siê
przepiêkny pa³ac ksi¹¿¹t l¹skich.
Póniej wraz z pani¹ przewodniczk¹
pojechalimy na teren wykopalisk archeologicznych do Ryczyna. Trzysta metrów przeszlimy pieszo. Na

miejscu pani archeolog opowiada³a nam historiê
grodu, mieszkañców, zabytków... I moglimy ich sami
szukaæ! Najpierw dostalimy gumowe
rêkawiczki, aby
nie uszkodziæ
zabytków i nie
zbrudziæ r¹k. Na
wielkie sito pan
archeolog wysypa³ nam wiadro ziemi. Podczas przesiewania moglimy znaleæ ró¿ne rzeczy: od³amki

ceramiki, muru z budynków, koci,
zêby. By³a to zabawa w prawdziwych archeologów.
Tomasz Ploch  uczeñ kl. V

