projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Państwu
Renacie i Jackowi Myślińskim - zawodowej rodzinie zastępczej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 późn.zm.) oraz zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały Nr XI/105/95 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia dyplomu honorowego „Za zasługi dla
miasta Jaworzna”, zmienionej uchwałą Nr XV/160/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyznać Państwu Renacie i Jackowi Myślińskim - zawodowej rodzinie zastępczej – dyplom
honorowy „Za zasługi dla miasta Jaworzna”.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jaworznie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Więckowski
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UZASADNIENIE
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek trzech radnych: Pani Anny Lichoty, Pani Jolanty
Smoliło-Żabińskiej oraz Pana Janusza Papugi o wszczęcie procedury przyznania dyplomu honorowego „Za
zasługi dla miasta Jaworzna” Państwu Renacie i Jackowi Myślińskim – zawodowej rodzinie zastępczej.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Zespół w składzie: Przewodniczący Rady Miejskiej,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący stałych Komisji Rady, Prezydent Miasta, zgodnie
z zapisami uchwały Nr XI/105/95 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie
ustanowienia dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna”, zmienionej uchwałą Nr XV/160/2011
z dnia 24 listopada 2011 r.
Państwo Myślińscy pełnią funkcję rodziny zastępczej od 20 lat. W 1997 roku ukończyli szkolenie wg
programu "Rodzina" w zakresie utworzenia zastępczego środowiska rodzinnego, przeprowadzonego przez
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Sosnowcu. Następnie w 2001 roku poszerzyli swoje kwalifikacje
odbywając szkolenie wg programu "Rodzina", uprawniające do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego,
przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Sosnowcu. Na przestrzeni 20 lat Państwo
Myślińscy zapewnili schronienie ponad 60 dzieciom. Zdecydowana większość z nich znalazła nowy dom
w postaci rodzin adopcyjnych, niewielka część powróciła do rodziców, kilkoro zostało umieszczonych
w pieczy zastępczej, kilkoro też osiągnęło pełnoletność w rodzinie Państwa Myślińskich. Państwo Myślińscy
są otwarci na kontakt rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi pod ich dachem. Jednak w sytuacji,
gdy rodzice nie czynią starań o powrót dzieci pod ich opiekę i w grę wchodzi procedura adopcyjna, Państwo
Myślińscy otwierali swój dom dla wskazanych przez Ośrodek Adopcyjny małżeństw, które u nich w domu,
codziennie, przez kilka tygodni, budowali relację z ich przyszłym dzieckiem. Państwo Myślińscy nabyli
trudną umiejętność rozstawania się z dziećmi, z którymi nawiązali relacje, powstały więzi. Jednak dobro
dzieci przedkładają ponad własne dobro. Pani Renata i Jacek Myślińscy utrzymują kontakt z wieloma
dziećmi i ich rodzinami adopcyjnymi, również tymi zagranicznymi. Utrzymują też kontakt z pełnoletnimi
wychowankami ich rodziny.
Państwo Myślińscy zawsze wzorowo współpracowali z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Jaworznie. Dali się poznać jako osoby o dużej wrażliwości na potrzeby dzieci. Bardzo dobrze sobie radzą
z problemami dzieci, które pozbawione są naturalnego środowiska rodzinnego. Nabyli umiejętność
opanowywania trudnych zachowań tych dzieci. Pomimo to wciąż regularnie podnoszą swoje kompetencje
biorąc udział w szkoleniach i warsztatach dla rodziców zastępczych. Są odpowiedzialni i profesjonalni.
Ze swoich obowiązków wobec powierzonych im dzieci wywiązują się bardzo dobrze, zawsze mając na
uwadze ich dobro. Powierzone im dzieci wzrastają w atmosferze czułości i troski. Mają zapewnione
odpowiednie warunki metarialno-bytowe oraz potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. Dzięki
staraniom Państwa Myślińskich mają szansę wychowywać się w warunkach rodzinnych
Wobec powyższego za wkład i zaangażowanie w opiekę nad dziećmi potrzebującymi pomocy zasługują na
przedmiotowe wyróżnienie.
W związku z powyższym zasadne jest przygotowanie ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Wiesław Więckowski

Jaworzno, 5 października 2017 r.
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