28 listopada 2019 r.

MIASTO

7

Krystian Stolarczyk
Syn
Sylwii i Roberta,
ur. 17.11.2019 r.
o godz. 4.00

Ulicami Skierniewic przeszedł (20.11) błękitny happening. Uczestniczyło w nim ponad 140 osób. – Chodziło o to, żeby nie
tylko dzieciom przypomnieć, jakie mają prawa, ale przede wszystkim uświadomić to dorosłym – mówi Artur Błażejewski,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. – Dziecko to też człowiek, choć mały, to ma prawo do wolności, edukacji, swojego zdania.
Uczymy dzieci respektowania praw wobec siebie i innych, ale przypominamy też o obowiązkach – dodaje.

na skróty

wychowuje
Rośnie liczba Niebieskich Kart
Od 2011 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach działa
Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, złożony z przedstawicieli policji, pracowników
MOPR, sądu, szpitala, pracowników urzędu miasta. Zespół
ten zapewnia pomoc osobom
doświadczającym przemocy.
W 2017 r. liczba Niebieskich Kart wyniosła 99, w 2018
r. było to już 116. Przeważająca ich liczba, bo 104 była założona podczas interwencji domowych policji, 6 kart założyli

Z roku na rok liczba
Niebieskich Kart,
zakładanych w rodzinach, gdzie dochodzi
do przemocy, wzrasta. Niestety często
ofiary na spotkaniach
nie chcą mówić, wycofują się z zeznań i
karta jest zamykana.
Nie oznacza to, że
problem znika.

pracownicy socjalni MOPR, 4
zostały założone przez pracowników przychodni lekarskich,
a 2 karty założyli pedagodzy
szkolni.
W 2018 r. w 157 rodzinach
funkcjonowała procedura
Niebieskiej Karty, z tego w 134
przypadkach podjęto decyzję
o zamknięciu karty, bo stwierdzono, że zjawisko przemocy
już nie występuje.
W 2019 r. zostały założone już 83 karty, 2 zostały
zawieszone z uwagi na pobyt
sprawcy przemocy w zakładzie
karnym.

Barbara Jarczewska,
dyrektor MOPR
w Skierniewicach

Psychiczna, fizyczna i ekonomiczna… PRZEMOC

Wojciech Kopytek

Przemoc można podzielić
na: psychiczną (to poniżanie, dogryzanie, obgadywanie, wyśmiewanie się, niszczenie rzeczy drugiej osoby),
fizyczną (uderzenia, naruszenie nietykalności osobistej człowieka) oraz przemoc
ekonomiczną. W ostatnim
przypadku małżeństwo ma
układ – ona urodziła dzieci,
on pracuje. Ta osoba, która
ma dostęp do pieniędzy, nie

łoży na dom, nie zabezpiecza
potrzeb materialnych, wydziela partnerowi minimalne
kwoty nie wystarczające na
zaspokojenie podstawowych
potrzeb domowych.
Albo mąż, który oddaje całą wypłatę żonie, a potem musi
prosić ją o jakąś kwotę, żeby
pójść z kolegami na piwo albo
kupić sobie nową koszulę.
Przemoc ciepła jest wtedy, kiedy ktoś jest cholery-

kiem, wybucha, tworzy sytuację generującą napięcie emocjonalne. Taka osoba swoim
negatywnym zachowaniem
terroryzuje otoczenie, ale po
krótkim czasie uspokaja się.
Przemoc chłodna polega na
bezwzględnym wyrachowaniu.
Chodzi o to, by sprowokować
drugiego człowieka, uderzyć
w czuły punkt, poniżyć go. Ta
przemoc jest bardzo niebezpieczna.

W tym wieku wiesz wszystko
Fot. Joanna Młynarczyk

Magiczna jesień

Nasi eksperci: Wojtuś Kowalski i Olek Wolski
z Przedszkola nr 13.

Wojtuś: – Magiczna jesień kojarzy się z czarowaniem.
Olek: – Zlatują liście z drzew, jakoś tak same.
Wojtuś: – Dopiero było zielono, a już jest kolorowo, to
dopiero magia.
Olek: – Jesień może jeszcze wyczarować kasztany i
jabłka.
Wojtuś: – Pani jesień przychodzi z innego kraju do nas.
Olek: – Jesienią nie można robić tego, co w lato, np. jeść
lodów i kąpać się w basenie.

Wojtuś: – Ale można jeść owoce w jesień, a w lato nie
można, bo ich nie ma i dopiero urosną na jesień.
Olek: – Wszystko jest kolorowe dlatego, bo wyschły liście
i cała przyroda.
Wojtuś: – Ale to jest trochę gorzej, bo zimno się robi.
Olek: – Mieliśmy nawet taki bal, że ubieraliśmy się na liska
albo za zajączka, ja byłem grzybkiem.
Wojtuś: – A ja byłem chory jak ta jesień była u nas.

Viviana Łuczak
Córka
Anny i Piotra,
ur. 15.11.2019 r.
o godz. 8.38

Julia Antosik
Córka
Karoliny i Łukasza,
ur. 20.11.2019 r.
o godz. 14.45

Oskar Przybył
Syn
Sylwii i Jacka,
ur. 19.11.2019 r.
o godz. 10.15

Kalina Stańczy
Córka
Moniki i Pawła,
ur. 19.11.2019 r.
o godz. 16.15

Kącik zdrowia
Małgorzata Kwiecień
Psycholog i edukator karmienia piersią

Karmienie malucha na żądanie
Gdy rozpoczyna się druga doba od momentu urodzenia się
maluszka, noworodek powinien jeść już dużo częściej i bardziej regularnie niż w pierwszej dobie – najlepsze dla udanego karmienia
piersią jest karmienie w schemacie „na żądanie”, czyli przystawianie
do piersi malucha zawsze wtedy, gdy zgłasza nam taką potrzebę (o
pierwszych oznakach głodu pisałam w poprzednim tygodniu). Karmienie na żądanie pozwala na takie ukształtowanie się produkcji
pokarmu, by była ona zgodna z zapotrzebowaniem malucha – nie
produkuje się go ani za dużo, ani za mało – pod warunkiem, że liczba
karmień na dobę wynosi minimum 8.
Oznacza to, że jeśli maluch nie zgłasza się do karmienia sam, po
ok. 3 godzinach od momentu rozpoczęcia wcześniejszego karmienia powinien zostać wybudzony i przystawiony do piersi – ważne, by
zwracać uwagę na moment rozpoczęcia karmienia, ponieważ czas
karmienia może być różny – raz może ono trwać 20 minut, innym razem 40. W pierwszych dobach życia malucha, gdy w piersiach mamy
znajduje się siara, czyli pokarm produkowany przez organizm mamy
na początku laktacji, karmienie może trwać jeszcze dłużej – ponieważ maluch dopiero uczy się, jak prawidłowo pobierać pokarm, ale
też dlatego, że siara jest bardzo gęsta i maluch musi włożyć bardzo
dużo wysiłku w jej pobranie. W pierwszych dobach po porodzie, do
momentu wystąpienia nawału pokarmu, ilość siary produkowanej
przez organizm mamy jest niewielka – jest to całkowicie naturalne, na
samym początku pojemność żołądka malucha też jest mała, dlatego
też nie potrzebuje on jeść dużo naraz, by się najeść. Ze względu na
początkowo małą produkcję pokarmu, mama nie czuje też różnicy w
objętości piersi przed karmieniem i po nim, nie czuje też, jak pokarm
w trakcie karmienia wypływa z piersi. Jeśli maluch w pierwszych
dobach bardzo często zgłasza się do karmienia, nie jest to powód do
niepokoju – w ten sposób zaspokaja swoje zwiększające się z każdym
dniem zapotrzebowaniem na pokarm, ale też dzięki temu czuje się
bezpiecznie czując bliskość mamy, jej zapach, słyszy odgłos jej bijącego serca – czyli jest blisko tego, co pamięta jeszcze z okresu ciąży.

