
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                            

   Konsultacje całodobowe  
      dla rodzin zastępczych:  
           530 503 739

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr 6, październik 2016 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Lato, lato... przeszło szybko, dużo się działo, mimo wakacyjnych urlopów pracowaliśmy bardzo 
aktywnie! Organizowaliśmy zajęcia, wycieczki, wspólne wyjazdy do nadmorskich i górskich 
kurortów. Były pikniki, konkursy i codzienna praca. Nie myśleliśmy o jesiennych chłodach...ale one 
powolutku,  jak co roku, dotarły do nas. Zaczął się czas jesieni! Mamy więc kolorowe liście i kolorowe 
parasole, które chronią nas przed deszczem, a my będziemy się starać chronić 
wszystkich uczestników naszych zajęć, spotkań przed jesienną nostalgią! Mamy przygotowany 
atrakcyjny program aż do grudnia! 
Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych na zajęcia w naszym Centrum, na porady do Poradni dla 
rodziny a za chwilkę, w jesienne popołudnia, zaprosimy naszych Milusińskich wraz z opiekunami do 
kina! Przed dziećmi czas  konkursów i ciekawych nagród! 
Pozdrawiam Państwa jesiennie i kolorowo. Zapraszam do nas! 
 

Lidia Zeller 

Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie! 

 

Zapraszamy do  

PORADNI DLA RODZINY 
ul. Kościuszki 13 
Tel. 883 011 088 

Bezpłatne porady prawne 
Na konsultacje z prawnikiem zapraszamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca  

(po uprzedniej rezerwacji telefonicznej). 

 

W dniach 18-22 września w Zakopanem odbył się XVIII Kongres 
Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce pod hasłem 
"Sądownictwo rodzinne - aktualne problemy i wyzwania". 
Podczas Kongresu debatowaliśmy na temat zmian w prawie 
dotyczącym spraw rodzinnych, poruszaliśmy kwestie mediacji 
stosowanych w przypadku przemocy rówieśniczej oraz 
omawialiśmy problemy pieczy zastępczej. Ważną konkluzją, do 
której doszli uczestnicy Kongresu, było stwierdzenie, że piecza 
zastępcza winna mied charakter tymczasowy. Jako organizatorzy 
pieczy zastępczej doskonale wiemy, że jest to postulat niezwykle 
trudny do spełnienia. Najtrudniejszym momentem jest sytuacja, 
kiedy rodzina nie jest w stanie albo nie chce zajmowad się swoimi 
dziedmi, wtedy pojawia się dylemat.... (LZ) 
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Wydarzyło się…  

czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

LIPIEC  

 

1-3 lipca - Wyjazd integracyjny razem z rodzinami zastępczymi i dziedmi do 
Władysławowa 

1 lipca - trzecie urodziny Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny 

5 lipca - Nasze stowarzyszenie zostało partnerem w realizacji II edycji projektu 
Menadżer Życia  

11-12 lipca - Wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Zawad do ośrodka 
wypoczynkowego "Pod Grzybkiem" 

20 lipca - Świętowaliśmy kolejne urodziny rodzica zastępczego  

 

SIERPIEŃ 
 

22-29 sierpnia - Realizacja projektu „Historia Częstochowy w obiektywie” 

25 sierpnia - Szkoła dla rodziców i wychowawców 

- Warsztaty kreatywności dla dzieci 

30 sierpnia - Świętowaliśmy kolejne urodziny rodzica zastępczego  

 

WRZESIEŃ 

4 września - Piknik rodzinny nad zbiornikiem Bałtyk, finał akcji „Plecak” 

9 września - Światowy Dzieo FAS 

- Gra miejska organizowana przez Fundację Oczami Brata (Nasze 
Stowarzyszenie było współorganizatorem) 

8 września - Szkoła dla rodziców i wychowawców 

- Warsztaty kreatywności dla dzieci 

19 września - Śniadanie prasowe dot. działao organizowanych na rzecz 
seniorów w ramach Powiatowego Tygodnia Promocji Samopomocy Osób 
Starszych  

21 września - XVIII kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Zakopanem  

22 września - Śniadanie z Seniorem 

- Szkoła dla rodziców i wychowawców 

- Warsztaty kreatywności dla dzieci 

23-24 września - Udział w zbiórce żywności „Podziel się posiłkiem” 
organizowanej przez Bank Żywności 

28 września - Gala Ekonomii Społecznej, rozdanie nagród Prezydenta Miasta 
Częstochowy za działalnośd w organizacjach pozarządowych. Wśród 
nominowanych była nasza Pani Prezes – Lidia Zeller. 

 

 KALENDARZ 
nadchodzących wydarzeo 

 
PAŹDZIERNIK 
 

Warsztaty kreatywności 

Szkoła dla rodziców 

18.10 - Konferencja „Masz 
prawo do mediacji” 

 

LISTOPAD  

 

Warsztaty kreatywności 

Szkoła dla rodziców 

Urodziny rodzica 
zastępczego 

09.11 - Zakończenie prac 
Miejskiej Rady Rodziców 
Zastępczych i wybory na 
nową kadencję (sala sesyjna 
UM Częstochowy) 

16.11 - II Forum Dla Rodziny 

19.11 - Międzynarodowy 
Dzień Zapobiegania 
Przemocy wobec Dzieci 

21.11- Dzień Pracownika 
Socjalnego 

 

GRUDZIEŃ 
 

Mikołaj w CzCWR 

Warsztaty kreatywności 

Szkoła dla rodziców 

Świąteczna Zbiórka 
Żywności 

Urodziny rodzica 
zastępczego 

05.12- Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza 

05.12- Mikołaj z ulicy 
krakowskiej  
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Wakacyjne wojaże ;-)  
 

 

WŁADYSŁAWOWO. W dniach 1-3 lipca br. nasze rodziny 

zastępcze wzięły udział w trzydniowej wycieczce do 

Władysławowa. Na uczestników czekało wiele 

nadmorskich atrakcji. Było plażowanie, kąpiele morskie 

i słoneczne, rejs statkiem, spacery brzegiem morza, 

zwiedzanie Helu i Muzeum Rybołówstwa, spacer po 

sopockim molo oraz wiele innych. Wyjazd był możliwy 

dzięki środkom pozyskanym w ramach Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich. W wycieczce do Władysławowa 

uczestniczyli m.in. zwycięzcy konkursu literacko-

plastycznego „Świat bajką opowiedziany” 

organizowanego w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Warto dodad, że podczas wyjazdu 

świętowaliśmy 3. Urodziny Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. (EM) 

 
ZAWADY. Był poniedziałek, mijał kolejny dzieo wakacji, 
Portugalia dopiero co została niespodziewanie mistrzem 
Europy w piłce nożnej, a my wybraliśmy się na 
dwudniowy wypad do Ośrodka Wypoczynkowego „Pod 
grzybkiem” w Zawadach (11-12.07.2016 r.). Ekipa liczyła 
kilkanaścioro młodych podopiecznych naszego 
Stowarzyszenia, którzy przebywali pod czujną opieką jego 
pracowników. 
Czas spędzony w tym miejscu wypełniały przede 

wszystkim gry i zabawy sportowe, a że dopisywała nam 

pogoda, nasze dzieciaki mogły rywalizowad ze sobą, 

grając w siatkówkę plażową, koszykówkę czy piłkę nożną oraz pluskad się w kilku dmuchanych 

basenach na terenie ośrodka. Żar, który w pierwszym dniu pobytu lał się z nieba oraz wymienione już 

wyżej atrakcje sprawiły, że ciężkim zadaniem okazało się zmobilizowanie młodzieży do wzięcia udziału 

w pieszej wycieczce po okolicy. Okazało się jednak, że było warto, gdyż niecodziennie pokonuje się 

bujany most wiszący czy poszukuje zapomnianych 

nieco, położonych u brzegów Liswarty i w większości 

nieczynnych już młynów. Nie należy zapominad 

oczywiście o zajęciach prowadzonych przez nasze 

specjalistki: Panią Anetkę i Panią Sylwię, które miały na 

celu pozytywne wzmocnienie naszych podopiecznych, 

integrację grupy i nabycie przez uczestników zajęd 

umiejętności komunikacji interpersonalnej. Pobyt 

w Zawadach zakooczył konkurs wiedzy o Częstochowie  

i okolicach, a każda z trzech drużyn w nim uczestnicząca 

została nagrodzona drobnymi upominkami. Jeśli do 

tego dodamy jeszcze udane ognisko z pieczonymi kiełbaskami, akompaniamentem gitary 

i przyśpiewkami jego uczestników wypad należy uznad za całkiem udany:) (AW) 
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Historia Częstochowy w obiektywie 

 

 
 

 
Pod takim tytułem w dniach 22-29 sierpnia realizowaliśmy projekt skierowany do młodych ludzi 
w ramach programu „Bank ambitnej młodzieży”. Celem projektu było przybliżenie uczestnikom wiedzy 
historycznej na temat Częstochowy i regionu, a przy okazji nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy 
z zakresu fotografii. Innymi słowy – młodzież poznawała historię swojego miasta przez pryzmat aparatu 
fotograficznego. W przedsięwzięciu wzięło udział piętnaścioro wychowanków objętych wsparciem 
naszego Stowarzyszenia. Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Fundacji 
Banku Zachodniego WBK.  

W poniedziałek, 22 sierpnia odbyły się warsztaty 
fotograficznie, podczas których zostaliśmy 
wprowadzeni do świata fotografowania. Niestety, 
z powodu zachmurzonego nieba, nie udało nam się 
stworzyd warunków ciemni, w celu prezentacji zjawiska 
„camera obscura” Jednak… „co się odwlecze, to nie 
uciecze” ;-)  Po posiłku udaliśmy się do Muzeum 
Produkcji Zapałek, gdzie poznaliśmy historię tego 
niezwykłego miejsca oraz udało nam się zrobid wiele 
zdjęd. 

 
W środę, 24 sierpnia odwiedziliśmy Ratusz 

Miejski oraz Rezerwat Archeologiczny – podczas 
zajęd teoretyczno-warsztatowych zgłębiliśmy 
wiedzę dotyczącą dziejów Częstochowy, rodów 
rycerskich oraz poznaliśmy tajniki archeologii 
w oparciu o zachowany in situ fragment 
cmentarzyska kultury łużyckiej. Oczywiście nie 
rozstawaliśmy się z naszymi aparatami. 
W międzyczasie zjedliśmy pyszne bruschetty ;-) 
Podczas wizyty w Rezerwacie odwiedziła nas 
Telewizja NTL. 

 
W piątek, 26 sierpnia zebraliśmy się w siedzibie 

CzCWR już o 8 rano, aby uczestniczyd w prezentacji 
zjawiska "camera obscura". Tym razem pogoda 
sprzyjała; dzięki odpowiedniemu oświetleniu udało się 
stworzyd warunki ciemni. Przy obserwacji zjawiska 
z naszych ust wydobyło się tylko jedno słowo - WOW... 
W tym dniu uczestniczyliśmy w niecodziennej lekcji 
historii. Wraz z panami: historykiem oraz fotografem 
udaliśmy się na cmentarz żydowski, jeden 
z największych kirkutów w Polsce. Podczas zajęd 
terenowych zgłębialiśmy wiedzę m.in. dotyczącą historii 
zagłady Żydów na terenie miasta Częstochowy, podczas II wojny światowej. Tajemniczy klimat 
cmentarza, bujna przyroda - sprzyjały robieniu zdjęd, powstało ich naprawdę sporo. 

W ostatnim dniu, 29 sierpnia w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny zorganizowaliśmy 
konkurs wiedzy historycznej o Częstochowie oraz regionie. Młodzież mogła popisad się swoją wiedzą, 
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Zajęcia kreatywne dla dzieci 

również tą zdobytą podczas wycieczek przez czas 
trwania projektu. Zwycięska drużyna otrzymała 
nagrody w postaci voucherów do kina. W tym dniu 
został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny. Uczestnicy 
zaskoczyli nas swoją pomysłowością i różnorodnością 
jeśli chodzi o detale, stąd jury miało ciężki orzech do 
zgryzienia. Ostatecznie wygrały fotografie Weroniki 
Pieczewskiej, która w nagrodę otrzymała dobrej jakości 
aparat fotograficzny. Nagrodą za II miejsce był voucher 
na rodzinną sesję zdjęciową – otrzymała go Wiktoria 
Pala; III miejsce (multirama+album fotograficzny) 
przyznaliśmy Martynie Więcek. Zwycięzcy obu 
konkursów nie kryli swojej radości. 

Projekt „Historia Częstochowy w obiektywie” przyczynił się do pogłębienia wiedzy młodzieży nt. 
ich miasta i regionu, umożliwił nabycie umiejętności fotograficznych, a przy tym zapewnił dobrą 
zabawę oraz integrację. Osobami odpowiedzialnymi za napisanie i realizację projektu byli: Edyta 
Makles, Sylwia Czepczor-Pawlik, Adam Wrocki, Agata Tutajewicz, Ania Łazarska. (EM) 
 
 
 
 

W naszym Stowarzyszeniu, podczas co dwutygodniowych zajęd  
„Szkoły dla Rodziców”, prowadzone są zajęcia kreatywne dla dzieci. 
Podczas tych zajęd staramy się nie tylko zagospodarowad wolny czas 
dzieciakom, ale również dbamy o ich rozwój społeczny, 
emocjonalny i kreujemy poczucie estetyki. Staramy się rozwijad 
u naszych podopiecznych zdolności manualne, pobudzad 
wyobraźnię a także pokazywad nowe możliwości wykorzystania 
starych i na pozór niepotrzebnych już rzeczy (propagujemy ruch 
pro-ekologiczny). 
Ze względu na przerwę wakacyjną, zajęcia zaczęły się odbywad 
dopiero w sierpniu. Dnia 25.08.2016 r. dzieci przy pomocy 
prowadzących zajęcia wykonywały materiałowe zwierzątka. Ze 
ścinków materiałów powstawały kolorowe laurki z wizerunkami 
różnych zwierzątek.  

Na kolejnym spotkaniu, 08.09.2016 r., tworzyłyśmy 
z dziedmi tekturowe stworki. Z rolek po papierze toaletowym 
powstawały postacie z bajek  i inne wymyślone przez dzieci kreacje. 

Drugie wrześniowe spotkanie z dziedmi 
22.09.2016 r., zostało zainspirowane poprzednim. Na 
zajęciach powstawały przecudne, bardzo kolorowe 
sowy, które dzieci zabierały ze sobą do domu. Kilka 
z nich zostało w naszym stowarzyszeniu w ramach 
pamiątek.  

Każde zajęcia są wesołe, radosne, pełne 
niespodzianek. Na zakooczenie zajęd dzieci otrzymują 
od prowadzących drobne upominki w podziękowaniu 
za trud włożony w swoje prace. (AKi) 
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Piknik Rodzinny 

Śniadanie z Seniorem 

 
 
 
Już po raz drugi nasze Stowarzyszenie „DLA RODZINY” było współorganizatorem pikniku rodzinnego, jaki 
miał miejsce 04.09.2016 r. w Parku Wypoczynkowym Lisiniec. Wspaniała impreza plenerowa została 
zorganizowana dzięki radnemu miasta Częstochowy – Panu Dariuszowi Kapinosowi wraz z partnerami 
(Stowarzyszenie „DLA RODZINY”, Fundacja „Adullam”, Fundacja Oczami Brata, Fundacja FENIKS (CIS), 
MOPS, PKPS. Stowarzyszenie Abstynenckie Północ, MDK w Częstochowie). Oczywiście nie zabrakło 
Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Krzysztofa 
Matyjaszczyka.  

Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystad z licznych 
atrakcji, takich jak: animacje balonowe, zawody sportowe, 
malowanie buziek, kącik artystyczny, przejażdżki bryczką, 
ścianki wspinaczkowe, szaleostwa na dmuchawcach i kulach 
wodnych, puszczenie baniek, wata, popcorn i ciepły posiłek. 
Starsi uczestnicy natomiast brali udział w konkursie 
wędkarskim, zawodach drużynowych w piłkę siatkową, 
zawodach nordic walking, była również możliwośd 
skorzystania z porad dietetyka i kącika kosmetycznego. Miłą 
niespodzianką był pokaz taoców latynoskich w wykonaniu 
profesjonalnych tancerzy.  

Dla rodzin zastępczych najbardziej emocjonującym 
momentem było rozstrzygnięcie konkursu wypieków, gdzie 
główną nagrodą była kolacja z Panem Prezydentem 
Częstochowy. Rodzice zastępczy, jak zawsze, nie zawiedli, 
spisując się na medal – pojawiło się ponad 40 pysznych ciast. 

Ważnym punktem imprezy był finał Akcji Plecak. 50 
dzieci będących pod opieką naszego Stowarzyszenia 
otrzymało plecaki z pełnym wyposażeniem szkolnym, które 
sprawiły wiele radości najmłodszym. 

Cały piknik zorganizowany został w szczytnym celu, 
aby przeprowadzid zbiórkę publiczną „Spełnione marzenia”. 
Dzięki pomocy pieniężnej uzdolnione dzieciaki i młodzież 

będą mogły rozwijad swoje pasje i zainteresowania. Uwieoczeniem słonecznego i udanego dnia był koncert 
Any Andrzejewskiej, Marysi Markiewicz, Yellowpot i Miksera. (AT) 
 
 
 
 

W dniu 22.09.2016 r. w siedzibie Częstochowskiego Centrum 
Wsparcia Rodziny, nasi seniorzy – rodzice zastępczy, wzięli 
udział w spotkaniu pod tytułem: „Śniadanie z seniorem”. 
Impreza odbyła się w ramach Powiatowego Tygodnia Promocji 
Samopomocy Osób Starszych będącego częścią projektu „Klub 
seniorów pod kolorowym parasolem samopomocy”.  
 Podczas spotkania mieliśmy przyjemnośd gościd kilku 
specjalistów z różnych dziedzin, którzy znaleźli czas, aby 
podzielid się z naszymi seniorami swoją wiedzą. 
 Mediator opowiedział zgromadzonym, na czym polega 
mediacja, czyli polubowne rozwiązanie konfliktu i znalezienie 
porozumienia pomiędzy stronami sporu. Zachęcał również do korzystania z tej formy pomocy. 
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Odrobina teorii... mediacje rodzinne 

 Księgowy przeprowadził wykład na temat podatków, zawierania umów na odległośd oraz ustawy 
o ochronie konsumentów. Seniorzy mieli wiele pytao, na które nasz gośd chętnie udzielał odpowiedzi.  
 Dietetyk przedstawił ciekawą prezentację dotyczącą zdrowego żywienia, zastępowania szkodliwych 
składników bardziej naturalnymi i mniej złożonymi. Zaproponował naszym seniorom zmianę stylu żywienia 
i podał pomysły na nowe potrawy. 
 Największą atrakcją naszego „Śniadania z seniorem” był pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, 
przeprowadzony przez ratowników medycznych z Filii  Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie przy 
ul. Gen. Sikorskiego 82/94. Panowie opowiadali również o trudach swojej pracy, odpowiadali na pytania 
z sali.  
 Nie zapomnieliśmy o jubilatach miesiąca września. Seniorzy, którzy w tym miesiącu obchodzą 
urodziny, otrzymali drobne upominki. Śniadanie przebiegło w miłej, wesołej atmosferze, przy suto 
zastawionym stole, pełnym kolorowych i zdrowych przekąsek. (AKi) 
 
 
 
 
Mediacja jest jednym z działao należących do statutowych zadao Stowarzyszenia 
„DLA RODZINY”. Wśród różnych jej form wyróżniamy mediację rodzinną. Co to 
takiego? 

Mediacja rodzinna jest sposobem na rozwiązanie sporu powstałego 
pomiędzy małżonkami/rodzicami małoletnich dzieci m.in. w sprawie o rozwód, 
podział majątku, alimenty, kontakty. Jej celem jest umożliwienie spotkania się 
stron, które wspólnie mogą ustalid sporne kwestie oraz wypracowad w tym 
zakresie porozumienie. Mediacja w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) 
zmierza do pogodzenia małżonków i zakooczenia konfliktu. Jeśli to się nie 
powiedzie, w postępowaniu mediacyjnym można ustalid istotne kwestie, 
o których w innym wypadku orzeknie sąd, takie jak: alimenty, podział majątku 
wspólnego określenie sposobu korzystania z mieszkania przyznanie mieszkania 
jednemu z małżonków wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi 
dziedmi i kontakty z  małoletnimi dziedmi (sąd uwzględni takie porozumienie jeżeli będzie ono zgodne 
z dobrem dzieci) alimenty na rzecz dzieci lub małżonka sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie 
rodzicielskie – art. 58 § 1 krio)  

Mediacja jest dobrowolna! Bez zgody stron mediacja nie będzie się toczyd. W postępowaniu 
mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast 
w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy 
rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.  
 

PRZEBIEG MEDIACJI: 
1. Mediacje wymagają zwykle dwóch lub trzech spotkao.  

Na początku pierwszego spotkania mediator zapozna z zasadami mediacji i poprosi strony o ich 
akceptację. 

2. Mediacje rozpoczną się od przedstawienia przez każdą ze stron swojego stanowiska. Mediator 
przeznaczy na to tyle czasu, ile sprawa będzie tego wymagała. 

3. Strony konfliktu będą mogły sobie również wyjaśnid wszelkie wątpliwości dotyczące konfliktu. 
W trakcie mediacji odbędą się też indywidualne rozmowy  stron konfliktu z mediatorem, które 
posłużą omówieniu propozycji rozwiązao. 

4. Zaproponowane rozwiązania staną się następnie przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. 
5. Jeśli strony konfliktu dojdą do porozumienia, mediator przygotuje projekt ugody, którą strony 

podpiszą. W przypadkach tego wymagających mediator złoży w sądzie podpisaną ugodę, celem jej 
zatwierdzenia przez sąd. 
(MPR)  
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Kącik poetycki – Renata Anna Flis 

Przez dziurkę od klucza :) 
 
 

 

 

Skarb 
 

bądź mi drzazgą w sercu, 
z którą pragnę żyć 

bądź mi szkiełkiem w oku 
(z tobą łatwiej w świecie być) 

bądź mi okruchem... 
pod poduszką, 

boś jest szczęściem 
najcudniejszym 

mój najdroższy z miłości 
 

    Spojrzenie 
 

patrząc w twoje oczy 
widzę światło gwiazd 

od nich bije miłość 
obejmująca świat 

od tego blasku cała drżę 
serce coraz mocniej kołacze 

a na samą myśl 
tęskliwie za tobą płaczę 

 

 My, poeci współcześni 
 

poprzez słowa wychodzimy z otchłani 
pełnej mroku i ciszy, 

między słowami budujemy przyszłość 
choć niewielu je słyszy 

my, poeci z kolejnego już wieku... 
ponoć wszystko zostało już napisane, 

a jednak udaje nam się 
wycisnąć coś jeszcze 

z słów pozornie nic nie znaczących... 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

W dn. 2 lipca 2016 nasza koleżanka 

Anna Regulska zawarła związek 

małżeoski. Nie mogło nas przy niej 

zabraknąd w tym wyjątkowym dniu :) 

 

  

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY” 
 ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa 

 KRS: 0000456714 * NIP:  5732845107 * REGON: 243227014 
Nr konta:  ING Bank Śląski   60 1050 1142 1000 0090 30180856 

Na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy prowadzimy 
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Jasnogórskiej 34 

 Telefon: 502 985 101 
Mail: info@dlarodziny.com  

www.dlarodziny.com, www.facebook.com/czestochowskiecentrum.wsparciarodziny 
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