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    Konsultacje całodobowe  
      dla rodzin zastępczych:  
           530 503 739

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr 7, styczeń 2017 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Kolejny rok za nami. Dobry rok! Wydarzyło się wiele! Były to ciekawe wydarzenia! Przybyło nam 
zadań, pracowników i możliwości, z których mogą skorzystać zarówno dorośli, dzieci, wspólnie - rodziny! Od 
września funkcjonuje poradnia „Dla rodziny”, mamy asystentów specjalistów, superwizje i kolejne projekty! 
Zakończyliśmy działania w ramach projektu FIO oraz tzw. „małych grantów”. O naszych Milusińskich 
pamiętał Święty Mikołaj, bo prezentów było mnóstwo, a jeszcze więcej radości i zadowolenia dzieci.  
 Podsumowując – rok 2016 obfitował w interesujące  wydarzenia, nie zabrakło w nim wzruszeń, 
pracy. Były też trudne i przykre sytuacje – jak to w życiu. My staramy się wyciągać wnioski i działać tak, aby 
trudności było jak najmniej. Liczymy na wsparcie Państwa, zachęcamy do współpracy , ale także do  
konstruktywnej krytyki!   
 Wszystkim Darczyńcom, Partnerom, którzy pomagali nam w organizacji naszych działań serdecznie 
dziękujemy! Życzymy radości, spełnienia, zdrowia i spokoju na Nowy 2017 rok! 
 Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się pomóc wielu rodzinom, dzieciom, że na podsumowanie tego 
roku również będziemy mogli stwierdzić – to był DOBRY ROK! – czego Państwu i nam życzę! 
 

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 uprzednim zgłoszeniu      

telefonicznym). 
 

Miejska Rada Rodziców Zastępczych 
zaprasza na konsultacje! 

 

W 2017 roku zapraszamy na  

SZKOŁĘ DLA RODZICÓW 
oraz 

GRUPY WSPARCIA 
szczegóły pod numerem tel.:  

502 985 101 
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Wydarzyło się…  

czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

PAŹDZIERNIK 
 
Urodziny rodzin zastępczych 
05.10 - kolacja rodzin zastępczych z Panem Prezydentem 
06.10 - Szkoła dla rodziców 
   Warsztaty Kreatywności dla dzieci    
18.10 - Konferencja - „Masz prawo do mediacji” 
20.10 - Międzynarodowy Dzień Mediacji 
  Szkoła dla rodziców 
  Warsztaty kreatywności 
14.10 - Konkurs plastyczny „Zgoda Buduje - Niezgoda Rujnuje" 
 
LISTOPAD 
 
Urodziny rodzin zastępczych 
09. 11 - Spotkanie Rodzin Zastępczych- Wybór przedstawicieli do składu  
II kadencji Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych 
16.11 -  II Forum DLA RODZINY 
17.11 -  Szkoła dla rodziców 
  Warsztaty kreatywności dla dzieci 
19.11 - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci 
21.11-  Dzień pracownika socjalnego 
01.11 - Szkoła dla rodziców 
  Warsztaty kreatywności dla dzieci 
 
 

GRUDZIEŃ 
 

Szkolenie - Dialog motywujący (dr Izabela Krasiejko) 
Urodziny rodzin zastępczych 
Ruszyła pierwsza edycja Programu Stypendialnego „Spełniamy Marzenia”  
01.12 - Szkoła dla rodziców 
  Warsztaty kreatywności dla dzieci 
05.12- Mikołaj z Ulicy Krakowskiej W Lodowej Krainie 
05.12- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
06.12- Mikołaj z Gwiazdami Sportu i Estrady - Klub Stacherczak  
06.12- Mikołaj z Prezydentem na terenie Miejskiego 
 Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 
06.12- Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny gościło 
 przedstawiciela Ukrainy – prof. Halyne Bevz oraz dr Izabelę Krasiejko 
10.12- Spotkanie ze św. Mikołajem organizowane przez  
Radę Dzielnicy Stradom. 
12.12 - XI Gala Wolontariatu 
13.12- Przedstawiciele Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych  
otrzymali nominacje z rąk Pana Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka  
27.12- Świąteczne granie z Kubą Błaszczykowskim – Hala Sportowa 
Częstochowa 
 

 
KALENDARZ nadchodzących 

wydarzeń 
 

STYCZEŃ 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkolenie - Dialog motywujący 
z dr Izabelą Krasiejko 

Spotkanie gwiazdkowe 
w Kościele Zielonoświątkowym 

Szkoła dla rodziców 

Warsztaty kreatywności dla 
dzieci 

05.01- Spotkanie Miejskiej 
Rady Rodziców Zastępczych 

10.01- IV Kolędowanie 
z ks. Antonim Długoszem 

16-29.01 - Ferie ze 
Stowarzyszeniem 

21.01- Dzień Babci 

22.01- Dzień Dziadka 

 
LUTY 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkolenie - Dialog motywujący 
z dr Izabelą Krasiejko 

Szkoła dla rodziców 

Warsztaty kreatywności dla 
dzieci 

 

MARZEC 

Urodziny rodzin zastępczych 

30.03- 4.urodziny 
Stowarzyszenia 

Walne zebranie 
Stowarzyszenia 

Szkoła dla rodziców 

Warsztaty kreatywności dla 
dzieci 
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Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji 

Miejska Rada Rodziców Zastępczych 

 

Stowarzyszenie "w liczbach"  
 

Granty uzyskane przez naszych podopiecznych – 3 
Liczba paczek Mikołajowych – 284 
Liczba dzieci na koloniach – 71 

        Wycieczki – 3 
        Plecaki – 50 
        Pikniki w których braliśmy udział – 11 
        Spotkania dzieci z pieczy z rodzicami – 112 

Gościliśmy: 
o Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
o Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, 
o Marek Szczepański –prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Śląskiego, 
o Katarzyna Napiórkowska – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji  

z Departamentu Polityki Społecznej MRPiPS, 
o Agnieszka Rękas – sędzia, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, 
o  s. Anna Bałchan – przedstawiciel Stowarzyszenia Po MOC  (EW) 

             
 
 
 
 

W 18 października 2016 r.  w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
Częstochowy miała miejsce konferencja „Masz prawo do 
mediacji” organizowana przez nasze Stowarzyszenie. 
Głównym celem konferencji, organizowanej w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, było 
propagowanie idei mediacji jako alternatywnego, 
pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów.  

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
pomocy społecznej, sądownictwa, oświaty, policji. 
Naszym gościem specjalnym był Rzecznik Praw Dziecka – 
Pan Marek Michalak. Wśród prelegentów znaleźli się: 
Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka – Sędzia 
Agnieszka Rękas, Kurator Okręgowy z Sądu Okręgowego w Częstochowie – Pani Alina Kula, 
Koordynator ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym w Częstochowie – Sędzia Lidia Dudek. Prokurator 
z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – Bożena Odulińska, Mediator Sądowy Mariola Pawłowska-
Rak. Podczas konferencji nastąpiło rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt. “Zgoda buduje – niezgoda 
rujnuje”. Na zwycięzców czekały nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. (EM) 
 

 

 
 

9 listopada 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy miało miejsce SPOTKANIE RODZIN 

ZASTĘPCZYCH. Celem spotkania było złożenie sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Rodziców 

Zastępczych oraz wybór przedstawicieli do składu II kadencji Rady. Podczas spotkania dotychczasowi 

przedstawiciele Miejskiej Rady Rodziców Zastępczej otrzymali kwiaty oraz podziękowania za dwuletnią 

kadencję. Nowymi przedstawicielami zostali Rady zostali: Joanna Ernst, Anna Imielińska, Katarzyna 

Kaczmarzyk, Agata Matysiakiewicz i Zygmunt Żurawski. 

13 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wręczył nominacje 

nowym członkom Rady. Przewodnicząca Rady została pani Agata Matysiakiewicz. (EM) 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihho-Mu7LRAhUEhSwKHUTUAbcQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.us.edu.pl%2Fus-addressbook%2Femp%2F26872&usg=AFQjCNE-k7MbGAAJ52d5Dz9IztOFs9w6Ww
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II Forum DLA RODZINY  

16 listopada 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się II Forum DLA RODZINY 
zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY. Celem 
przedsięwzięcia było wskazanie możliwości lepszego rozwoju i życia  w rodzinie oraz ukazanie 
perspektywy na godne życie dzieci – zarówno w rodzinie biologicznej, jak i w pieczy zastępczej.  
Adresatami forum byli praktycy i teoretycy w tematyce 
związanej z pracą z rodzinami w obszarze pieczy 
zastępczej, pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy, 
kuratorzy, sędziowie, rodziny z terenu miasta 
Częstochowy (w tym rodziny zastępcze) oraz 
usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. 
  Na początek, tuż po słowie wstępnym, które 
w imieniu Prezydenta Miasta skierował do uczestników 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM 
Częstochowy - Pan Adrian Staroniek, ogłoszono wyniki 
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży  pt. "Moja 
rodzina daje mi moc". Dzieci przygotowały piękne 
prace, za które otrzymały wartościowe nagrody 
w postaci sprzętu elektronicznego. 

 Podczas konferencji prezentowano zagadnienia dot. 
współczesnej rodziny. Pani Katarzyna Napiórkowska –
 Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy 
Zastępczej i Adopcji  z Departamentu Polityki 
Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej przedstawiła działania systemu wspierania 
rodziny, omawiając dane dotyczące asystentury 
rodziny, placówek wsparcia dziennego oraz rodzin 
wspierających. Pani Marietta Hełka – zastępca 
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego zaprezentowała dokumenty 
strategiczne województwa śląskiego dotyczące 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Siostra Anna Bałchan z katowickiego Stowarzyszenia Po Moc 
omówiła współczesne zagrożenia dla rodziny, zwracając uwagę na kryzys więzi i relacji. Pan prof. Marek 
Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego poświęcił uwagę przeobrażeniom socjologicznym polskiej rodziny 
okresu transformacji i próbował odpowiedzieć na: „czy 
rodzina przeżywa głęboki kryzys czy też ulega 
naturalnym zmianom społecznym?”. Pan Dariusz 
Baran – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie dokonał analizy porównawczej 
pomocy i interwencji w pomocy społecznej. Po 
wystąpieniach rozpoczął się panel dyskusyjny, który 
moderowała Pani prof. AJD Izabela Krasiejko.  

Przedsięwzięcie umożliwiło wymianę 
doświadczeń, podzielenie się dobrymi praktykami 
w pracy na rzecz rodzin oraz  skonfrontowanie teorii 
z praktyką. W Forum uczestniczyły 152 osoby. (EM) 
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Magiczny, świąteczny czas…  
 

 

MIKOŁAJ Z ULICY KRAKOWSKIEJ 

5 grudnia 2016 r. podopieczni naszego stowarzyszenia 
po raz kolejny dzięki uprzejmości Fundacji Adullam 
mogli wziąć udział w corocznym wydarzeniu pt. 
„Mikołaj z Ulicy Krakowskiej”.  

Pojawienie się najważniejszego gościa tego 
wieczoru poprzedził występ artystyczny 
podopiecznych fundacji oraz laureata „Szansy na 
Sukces” - Arkadiusza Kluby. Zgromadzeni na widowni 
najmłodsi z pewnością dobrze się bawili w rytm 
piosenek z kinowego hitu „Kraina lodu”. 

Zwieńczeniem tego baśniowego wieczoru były bogate prezenty wręczone dzieciom przez 
Świętego Mikołaja. Na twarzach maluchów zagościł bezcenny i szczery uśmiech. Wypada mieć tylko 
nadzieję, że będzie on im towarzyszył przez cały przyszły rok, aż do kolejnej edycji „Mikołaja z Ulicy 
Krakowskiej”. (AW) 
 

MIKOŁAJ Z PREZYDENTEM 
6 grudnia 2016 r. na terenie Miejskiego   
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie 
odbyła się akcja pn. „Mikołaj z prezydentem”. 
W spotkaniu uczestniczyło 25 dzieci z rodzin  
zastępczych wraz z opiekunami. 

Uczestnicy zebrali się na Placu Biegańskiego, 
skąd autobus MPK przewiózł wszystkich do zajezdni 
autobusowej przy ul. Niepodległości 30, gdzie 
odbyło się zwiedzanie stacji obsługi pojazdów 
kołowych i szynowych oraz myjni autobusowej. 
Następnie dzieci uczestniczyły w zabawie, 

konkursach z animatorem, a opiekunowie dzieci korzystali z poczęstunku przy kawie. Najmłodsi 
spotkali się z Mikołajem, który obdarował ich prezentami. Atrakcją był również przejazd zabytkowym 
tramwajem 102Na z Mikołajem i Prezydentem Częstochowy. (EG) 
 

GWIAZDY SPORTU I ESTRADY DZIECIOM 

Również 6 grudnia w Klubie Stacherczak  odbyło się 
spotkanie z Mikołajem, na które zaproszono 20 dzieci 
objętych wsparciem Stowarzyszenia na rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”. Na najmłodszych i ich 
opiekunów czekał słodki poczęstunek i wiele atrakcji. 
Podczas imprezy dzieci mogły spotkać się ze swoimi 
idolami sportowymi, m.in. z klubu CKM Włókniarz, 
Marcinem Najmanem – otrzymać autografy i zrobić 
wspólne zdjęcia. Święty Mikołaj był bardzo hojny, każde 
dziecko otrzymało prezenty. Całe spotkanie uświetniał 
koncert Janusza Yaniny Iwańskiego, przy którego 
utworach wszyscy świetnie się bawili. (AK) 

Foto: czestochowa.wyborcza.pl 
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MIKOŁAJ NA STRADOMIU 
10 grudnia 2016 r. miało miejsce spotkanie 
mieszkańców dzielnicy Stradom i zaproszonych gości 
w Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sabinowskiej. 
Honorowym gościem był Prezydent Miasta 
Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk, który wraz 
z uczestnikami spotkania dekorował kilkumetrową 
choinkę. Zanim dzieci otrzymały prezenty od świętego 
Mikołaja, wzięły udział w pokazie gaszenia ognia 
zorganizowanym przez tutejszy sztab straży pożarnej. 
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość usłyszenia życzeń 
świątecznych i noworocznych przekazanych drogą 
medialną przez znanych artystów i sportowców 

polskich.  Dzieci uczestniczyły również w zabawach prowadzonych przez animatorów. Uwieńczeniem 
spotkania było obdarowanie przez mikołaja wszystkich przybyłych dzieci prezentami. (AZ) 
 

MIKOŁAJ W BURSIE MIEJSKIEJ 

20 grudnia 2016 r. w Bursie Miejskiej przy 
ul. Nowowiejskiego 11a odbyło się spotkanie z okazji 
Mikołaja, w którym uczestniczyły także dzieci z naszego 
Stowarzyszenia.  

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godz. 17-tej 
powitaniem przez organizatorów – przedstawicieli Bursy. 
Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości głos 
oddano gościom z Ukrainy, a były nimi dwie młode 
dziewczyny, które śpiewem kolęd w języku rosyjskim 
wprowadziły w nastrój świąteczny. Po występie Ukrainek 
organizatorzy głos oddali młodym miejscowym „artystom'', którzy przy akompaniamencie pianina 
śpiewali polskie kolędy I pastorałki. Dało się zauważyć, iż starsza publiczność (opiekunowie przybyłych 
dzieci) wtopiła się, wrosła w otaczająca rzeczywistość, nie tylko za pośrednictwem pięknych melodii, 
lecz także dzięki świątecznemu wystrojowi Sali, w której odbywało się spotkanie.   

Organizatorzy zadbali także o młodszą generację, dla której przygotowano plansze do 
malowania oraz możliwość wykazania się intelektem w rozwiązywaniu zagadek i rebusów. 
Kolejnym i, jak się okazało, najbardziej oczekiwanym przez dzieci punktem programu, było przybycie 
MIKOŁAJA, który obdarował każde dziecko oczekiwaną paczką.  
Na koniec spotkania dzieci podziękowały Mikołajowi za otrzymane prezenty i poprosiły aby pamiętał 
o nich w przyszłym roku. (BD) 
 

 

LISTY DO M. 

Na początku grudnia nasze dzieci pisały listy do Świętego 
Mikołaja, w których opowiedziały mu o swoich 
wymarzonych prezentach. Mikołaj odczytał listy i tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia przekazał najmłodszym 
obiecane podarunki. Spotkanie z Mikołajem odbyło się 
dzięki inicjatywie Radnego Miasta Częstochowy – Pana 
Dariusza Kapinosa. (EM) 
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Pogódźmy się na święta! 

 

ŚWIĄTECZNE GRANIE Z KUBĄ  

27 grudnia 2016 r.  podopieczni Stowarzyszenia na rzecz 
pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY, dzięki 
uprzejmości Fundacji Ludzki Gest, której fundatorem jest 
Jakub Błaszczykowski, uczestniczyli w imprezie 
charytatywnej organizowanej w Hali Sportowej 
Częstochowa.  

Podczas całej imprezy dzieciaki  będące 
podopiecznymi stowarzyszenia miały możliwość 
spędzenia świątecznych chwil w obecności piłkarzy kadry 
narodowej, kabareciarzy, muzyków, aktorów oraz gwiazd polskiej sceny. W trakcie imprezy rozegrano 
turniej piłki nożnej, a spośród czterech drużyn uczestniczących w rozgrywkach zwyciężyła drużyna Kuby 
– pewnie dlatego, że w jej skład wchodzili czołowi piłkarze i sportowcy, tacy jak Łukasz Piszczek, Piotr 
Zieliński, Michał Pazdan, Mariusz Wlazły, Karol Kłos, Jerzy Brzęczek oraz Liber. Atrakcje wieczoru 
zapewnili członkowie Kabaretu Młodych Panów, Skeczów Męczących, Nowaki i  Paranienormalni. 
Niestety, Borys Szyc nie strzelił żadnego gola, choć miał sześć okazji do zdobycia bramki. Ponadto, 
w tym szczególnym dniu odbyło się pasowanie Jakuba Błaszczykowskiego na Kawalera Orderu 
Uśmiechu. Zaszczytne odznaczenie Kuba odebrał z rąk Rzecznika Praw Dziecka  – Pana Marka 
Michalaka. Dzięki takim ludziom i działaniom na rzecz drugiego człowieka na trzydziestu twarzach 
naszych podopiecznych zagościł uśmiech i radość ze wspólnie spędzonych chwil. Dziękujemy Kuba! (PK) 

 

 

 
Już po raz dziesiąty w Częstochowie odbyła się kampania 
mediacyjna „Pogódźmy się na Święta”. To ogólnopolska akcja 
społeczna, której celem było pojednanie zwaśnionych stron, które 
same nie potrafią się  porozumieć w rodzinie czy w pracy. Aktywni 
mediatorzy chcieli uświadomić wszystkim, że mediacja – to prawo, 
to przywilej, to pomoc.  Patronat nad kampanią przejął Prezes Sądu 
Okręgowego w Częstochowie Adam Synakiewicz oraz Prezydent 
Miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk. 

W ramach kampanii „Pogódźmy się na Święta” w dniach od 
6 do 20 grudnia mediatorzy z Centrum Mediacji „POMOC”  oraz Częstochowskiego Centrum Wsparcia 
Rodziny pomagali nieodpłatnie pod adresem Częstochowa, ul. Jasnogórska 34 pok. 12.  
 Kampania miała za zadanie zbliżyć ludzi, którzy z jakiegoś powodu żyją w niezgodzie i sami nie 
potrafią się porozumieć. W życiu bywają różne sytuacje będące źródłem konfliktu, czasami  rodzice się 
rozwodzą, bywa, że rodzeństwo latami ze sobą nie rozmawia itp. Mediatorzy chcieli pomóc ludziom 
w odbudowaniu bądź nawiązaniu dobrych relacji z bliskimi współpracownikami bądź innymi ludźmi. 
O pomoc mógł się zwrócić każdy.  

„Pogódźmy się na Święta” to akcja społeczna, która wiązała się ściśle z Bożym Narodzeniem, 
chcieliśmy, by każdy w zgodzie i z uśmiechem na twarzy mógł zasiąść do wieczerzy wigilijnej. Święta to 
dobry okres by spróbować zażegnać konflikt – w rodzinie, sąsiedztwie, w miejscu pracy.  Kampania 
mediacyjna dedykowana była szczególnie osobom, które chciały poprawić wzajemne relacje z rodziną, 
osiągnąć porozumienie, a przede wszystkim ofiarować sobie i bliskim najlepszy prezent na Święta – zgodę. 
Niezwykle trudną sprawą jest przełamanie się, zrobienie pierwszego kroku, pokazanie chęci porozumienia. 
Dotyczy to szczególnie spraw, które miały miejsce z przeszłości. Mediacje stwarzają warunki do rozmowy, 
wyjaśnienia, wysłuchania i osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia dla każdej ze stron. Warto 
spróbować! (MPR) 
 

 

  Foto: www.czestochowa.pl 
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Przez dziurkę od klucza ;-) 

 

 

Warsztaty kreatywności 

 

 

 

 

 

Na terenie naszego Centrum cyklicznie odbywają się zajęcia kreatywności 
dla dzieci, podczas których nasi milusińscy poznają nowe techniki plastyczne, 
pobudzają swoją wyobraźnię oraz rozwijają zdolności manualne.  
 6 października  dzieci wykonywały jesienne kompozycje. Przy użyciu 
kolorowych kartek, plasteliny, liści, brokatu i bibuły dzieciaki przelewały 
swoje wyobrażenia na papier.  

20 października dzieci z pomocą opiekunów wykonywały makietę 
miasta. Układały z klocków budowle, ulice, ławki dla przechodniów oraz 
place zabaw dla dzieci. Uruchamiając swoją wyobraźnię, lepiły z plasteliny 
figurki ludzi oraz inne elementy makiety, które, według dzieci, były 
niezbędne.  
 27 października nasze Centrum ogrzały lampiony. Dzieci 
z przygotowanych wcześniej słoików, naczyń oraz materiałów tworzyły 
piękne dekoracje świetlne. Ozdabiały  je materiałem i wstążkami. Na 
zakończenie, z pomocą prowadzących, umieściły i zapaliły w lampionach 

podgrzewacze, obserwując efekty swojej pracy. 
 17 listopada  w Centrum z dziećmi rozpoczęliśmy przygotowania do Mikołaja. Ze styropianowych 
form tworzyliśmy mikołaje. Dzieci dekorowały je filcem, materiałem, wstążkami. Ponadto z kolorowych 
kartek nasi milusińscy robili laurki i miłe niespodzianki dla swoich najbliższych 

1 grudnia zajęcia upłynęły pod hasłem „Święta”. Na dwóch spotkaniach dzieci wykonały piękne 
ozdoby na naszą choinkę. Były wśród nich łańcuchy z kolorowego papieru oraz słomek spożywczych,  figurki 
z masy solnej, wycinanki, wypieczone i ozdobione pierniki. Ponadto dzieci robiły śnieżne kule (słoiczki 
wypełniały zabawką, wodą, gliceryną, dodały brokat a gdy potrząsnęły-padał śnieg) oraz choinki 
makaronowe, które po wyschnięciu pokrywały złotymi i srebrnymi farbami. W Centrum nadeszły Święta... 
(AKi) 

 
 
 

 
 

Podczas jednego z październikowych wieczorów dwie 

rodziny zastępcze udały się na uroczystą kolację 

w towarzystwie Prezydenta Częstochowy – Pana 

Krzysztofa Matyjaszczyka. Kolacja, zaserwowana przez 

restaurację Kredens. była nagrodą w konkursie 

wypieków zorganizowanym podczas Pikniku Rodzinnego 

w Parku Wypoczynkowym Lisiniec. 

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