
Warszawskiej 8, gdzie od ponad trzech lat
mieszkała Jusrynka.

9 marca około południa otrzymałam
telefon, że Justynka jest już w szpitalu,
rozpoczęła się akcja porodowa. Wkrótce
byłam u niej z opiekunem bezpośrednim.
Po ciężkim dniu i nocy, parę minut po go-
dzinie piątej rano z pomocą lekarzy przy-
szedł na świat śliczny, zdrowy chłopczyk
o wdzięcznym imieniu Jakub.

Dwa dni później odebrałam Justynę
i jej syna ze szpitala i pojechaliśmy do ich
mieszkania. Wspólnie każdego dnia uczy-
łyśmy się opieki nad Kubusiem, jak go kar-
mić, przewijać, smarować i kąpać. Uczy-
łam Justynę jak dbać o synka, o dom, jak
dysponować pieniędzmi poprzez wspól-
ne zakupy, a także jak załatwić sprawy
w urzędzie, czy też o czym należy pa-
miętać idąc do lekarza. Po miesiącu takiej
wspólnej pracy Justyna powróciła do szko-
ły. Przychodziłam do nich rano, żeby mo-
gła spokojnie wyszykować się do szkoły.
Podczas jej nieobecności zajmowałam się
Kubusiem.

Dyrektor szkoły i wychowawca kla-
sy po spotkaniach z pracownikami Domu
dla Dzieci zrobili wszystko, co było w ich
mocy, aby pomóc swojej uczennicy zmini-
malizować trud i duży obowiązek przed ja-
kim stanęła. Justynka miała indywidualny
tok nauczania. Uczyła się na bieżąco i odra-
biała zaległości, które powstały w wyniku
jej nieobecności w szkole. Z każdego przed-
miotu każdy dział, każdy temat kolejno był
zaliczany po godzinach lekcyjnych. Towa-
rzystwo "Nasz Dom" sfinansowało jej ko-
repetycje z kilku przedmiotów, z którymi
sama nie potrafiła sobie poradzić.

Zaprzyjaźniłyśmy się poprzez wspólne
spędzanie czasu. Spotykałyśmy się z wy-
chowawcą bezpośrednim i psychologiem
pracującym w Domach dla Dzieci. Nawał
pracy, nowych obowiązków i nauki, jakie
spadły na Justynę, powodował wiele chwil
zwątpienia i rodził mnóstwo pomysłów.
Niektóre z nich byly bardzo zaskakujące
dla mnie, psychologa i samej Justyny, lecz

'2 I) wspólnymi siłami i pracą doszliśmy do mo-
ub</ mentu, kiedy powiedziała - "Jestem goto-

wa, aby sama stawić czoła dorosłości. Chcę,
aby mój syn miał już prawdziwy dom".

W połowie wakacji wspólnie weszliśmy
w nowy etap - usamodzielnienie. Justyna
-była uczennicą dziennego technikum ho-
-telarskiego, więc zaczęliśmy od zmiany
szkoły na zaoczną. Tutaj również pomogła
nam dyrektor szkoły, do której uczęszczała
Justynka, Przeniosła potrzebne dokumenty,
przeprowadziła rozmowę z dyrektorem no-
wej szkoły, naświetlając sytuację, w jakiej
znalazła się nasza wychowanka.

Wspólnie zaczęłyśmy szukać mieszka-
nia do wynajęcia i środków finansowych
na życie. W międzyczasie moja podopiecz-
na poznała mężczyznę, który stał się dla niej
wsparciem i ostoją w trudnych momentach.
Pracowałyśmy też nad wzmocnieniem więzi
pomiędzy nią a młodszą siostrą Anetą, która
mieszka w Domu dla Dzieci w Mrągowie,
tak aby mogły służyć sobie pomocą i do-
brym słowem w chwilach zwątpienia. Duży
nacisk kładłam na dysponowanie pieniędz-
mi. Sporządzałyśmy listę potrzebnych rze-
czy, w pierwszej kolejności planując wydatki
na opłaty i potrzeby Kubusia, a więc pielu-
chy, żywność i odzież. Sporządzałyśmy ty-
godniowy jadłospis, układając przy tym listę
zakupów, które później wspólnie robiłyśmy.

Przeglądałyśmy oferty pracy w prasie,
urzędzie pracy i wspólnie sporządzałyśmy
dokumenty aplikacyjne. Byłyśmy w urzę-
dzie Gm iny w Pieckach, aby złożyć poda-
nie o mieszkanie socjalne, na które wcze-
śniej nie było szans. W Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Mrągowie spotka-
łyśmy się z dużym wsparciem i zrozumie-
niem sytuacji. Udzielono nam informacji,
o jakie zasiłki możemy się ubiegać, czego
możemy oczekiwać. O przyznanie miesz-
kania socjalnego nie mogłyśmy się starać,
ponieważ Justynka była zameldowana
w naszym mieście zbyt krótko. Zaczęłyśmy
cykl spotkań z pracownikiem socjalnym
z MOPS, który zainteresował się sytuacją
Justynki i jej syna. Obejrzał mieszkanie,
które zostało wynajęte, sprawdził warun-
ki, monitorował sytuację, udzielał infor-
macji i wspierał dobrym słowem w chwi-
lach trudnych, których nie brakowało pod-


