
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           Konsultacje całodobowe  
      dla rodzin zastępczych:  
           530 503 739

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr 5, lipiec 2016 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 

Czas, który za nami, był bardzo pracowity i wiele się działo! Częstochowskie Dni Rodziny, 
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Pikniki Rodzinne, wspólne wyjazdy z rodzinami 
zastępczymi, happeningi, realizacja projektów – to dużo pracy, ale także ogromna porcja 
radości – zarówno dla nas organizatorów, ale przede wszystkim dla dzieci i rodziców! 
 

Rozpoczęły się wakacje! Czas wypoczynku i relaksu! Wszystkim  
naszym rodzinom, Milusińskim życzymy udanych i bezpiecznych 
 wakacji, a w pierwszych dniach września zapraszamy na 
Rodzinny Piknik w Parku Lisiniec! Liczymy na obecność,  
a Drogie Mamy już dziś zapraszamy do konkursu wypieków! 
 

Lidia Zeller 
 

Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie! 

 

Miejska Rada Rodziców Zastępczych 
zaprasza na konsultacje:  

- Trzecia środa miesiąca godz. 16-17:00 
ul. Jasnogórska 34 

 

                      

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

(po uprzedniej rezerwacji telefonicznej). 

 
 

 
Po wakacjach  

zapraszamy do  
Poradni Dla Rodziny  

oraz Klubiku Dziecięcego 
 

Od września zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych, chętnych do pomocy w nauce 

dzieciom i młodzieży do 
wolontariatu
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Wydarzyło się…  

czyli 4 miesiące w telegraficznym skrócie 
 
MARZEC 
 
16 marca - Warsztaty kreatywności – wielkanocne ozdoby 
23 i 30 marca - Celebrowaliśmy urodziny rodziców zastępczych - jubilatów miesiąca 
marca. 

 
KWIECIEO  
 
Rozpoczęła się II edycja projektu Menadżer Życia, w którym biorą udział pełnoletni 
wychowankowie pieczy zastępczej 
5 kwietnia - Warsztaty kreatywności – eksperyment chemiczny 
10–13 kwietnia - Nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej - na starcie 
15 kwietnia - Przyjmowaliśmy gości w ramach wizyty studyjnej. Odwiedziły nas Panie 
z MOPS w Radomsku 
19 i 27 kwietnia - Celebrowaliśmy urodziny rodziców zastępczych - jubilatów 
miesiąca kwietnia 
28 kwietnia - Warsztaty kreatywności – budowa makiety miasta 
 
MAJ 
 
9 maja - Happening „SOS – szukamy rodzin zastępczych”  
13 i 25 maja - Celebrowaliśmy urodziny rodziców zastępczych - jubilatów miesiąca 
maja. 
15 maja - Międzynarodowy Dzieo Rodziny 
16 maja -  Braliśmy udział w akcji „Dwie godziny dla Rodziny"; Wspólnie 
pokonywaliśmy Częstochowski Everest z prezydentem miasta Częstochowy. 
19 maja  - Warsztaty kreatywności – maki na Dzieo Mamy 
21 maja - Festyn Rodzinny - "Rodzina to MY" (Miejski Żłobek Reksio) 
23 – 25 maja - XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych na Jasnej 
Górze. 
25 maja - Warsztaty kreatywności - lekcja czerpania papieru i malowania 
26 maja do 23 czerwca -IX Częstochowskie Dni Rodziny 
28 maja -Uczestniczyliśmy w promocji rodzicielstwa zastępczego w zabytkowym 
tramwaju - TRAMWAJ Z POMOCĄ DLA RODZIN. 
29 maja - Piknik Samorządowy - Promenada Czesława Niemena 
30 maja -  X Konferencja "Moje serce dało Ci dom" 
 
CZERWIEC 
 
2 czerwca - Warsztaty kreatywności - "Twórczośd sensoryczna" 
4 czerwca - Gościliśmy Pana Andrzeja Derę – Sekretarza Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP oraz Panią Annę Majer – radną Miasta Częstochowy.  
5 czerwca - Radosny Dzieo Dziecka przy Zbiorniku Wodociągów.  
16 czerwca - Warsztaty kreatywności - rybki 
22 czerwca - IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie; warsztaty 
kreatywności - laurki na Dzieo Ojca 
23 czerwca - Celebrowaliśmy urodziny rodziców zastępczych - jubilatów miesiąca 
czerwca. 
25 czerwca - Piknik rodzinny "Moje miejsce STRADOM"  
27-29 czerwca -Wyjazd do Polanicy  Zdroju w ramach projektu Fundacji EY 

. 
 

 KALENDARZ 
nadchodzących 

wydarzeo 
 
 
LIPIEC 
 
 
1-3 lipca Wyjazd nad 
morze do Władysławowa 
w ramach projektu FIO 
 
11-12 lipca Wyjazd do 
Zawad do Ośrodka 
Wypoczynkowego „Pod 
Grzybkiem” w ramach 
małego grantu z Urzędu 
Miasta 
 
20-29 lipca wyjazd 
kolonijny naszych dzieci 
w góry do miejscowości 
Zawoja-Widły 
 
Warsztaty kreatywności  
 
 
 
SIERPIEŃ 
 
Wyjazdy kolonijne naszych 
dzieci nad morze:  do 
miejscowości Rowy oraz do 
Jastrzębiej Góry 
 
15-31 sierpnia Realizacja 
projektu "Historia 
Częstochowy w obiektywie" 
 
 
Warsztaty Kreatywności 
 
 
WRZESIEŃ 
 
04 września  Piknik 
Rodzinny w Parku Lisiniec, 
Akcja Pleck 
 
Warsztaty Kreatywności 
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Czas na remont 

Warsztaty kreatywności dla dzieci 

 

 
 

W poprzednim numerze informowaliśmy o remoncie w naszym Centrum - odnowiliśmy ściany, 
zakupiliśmy nowe meble, zmieniliśmy nieco wystrój. Sporo uwagi poświęciliśmy na kącik dla naszych 
Najmłodszych. Zmiany spowodowały, że przyjemniej nam się pracuje. Ponadto,  pomieszczenia stały 
się bardziej przyjazne dla naszych Podopiecznych i wszystkich, którzy nas odwiedzają. Zgodnie 
z obietnicą, zamieszczamy krótką foto-relację.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na terenie naszego Centrum cyklicznie odbywają się zajęcia kreatywne dla dzieci, 
na których nasi milusioscy poznają nowe techniki plastyczne, pobudzają swoją 
wyobraźnię oraz rozwijają zdolności manualne.  
 16 marca miały miejsce warsztaty, podczas których dzieci wykonywały 
ozdoby wielkanocne. Ze styropianowych jajek, filcu, bibuły, włóczki i koronki 
powstawały śliczne ozdoby na święta Wielkiej Nocy.  
 5 kwietnia przeprowadziliśmy eksperyment chemiczny. Na dno dzbanka 
została wsypana soda oczyszczona i do niej delikatnie dolany olej. Dzieci w tym 
samym czasie barwiły wodę bibułą. Przy pomocy pipet dzieci wkraplały kolorową 
wodę do dzbanka obserwując reakcje chemiczne. 
 28 kwietnia budowaliśmy makietę miasta. Dzieci wykorzystując klocki, 
plastelinę i swoją kreatywnośd zbudowali ogromne miasto. Uzupełniali ją 
niezbędnymi przedmiotami, budowali mosty, ławki dla przechodniów, nie zabrakło 
sygnalizacji świetlej oraz przechodniów.  
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Częstochowskie Dni Rodziny 

 19 maja w naszym Centrum zakwitły maki na Dzieo Mamy. 
Dzieciaki z bibuły, patyczków do szaszłyków i kolorowych materiałów 
tworzyły bukiety dla mam i ciod, aby obdarowad je w tym najważniejszym 
dniu. 
 25 maja Pani Natalia Talarek zaprezentowała dzieciom 
niespotykaną sztukę czerpania papieru. Zajęcia odbywały na świeżym 
powietrzu. Z ręczników papierowych i barwników powstawały cudne 
obrazy. 
           2 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyły się zajęcia kreatywne pt. 
"Twórczośd sensoryczna". Dzieci mocno trenowały swoje paluszki. Przy 
użyciu plasteliny, koralików i innych 
drobnych elementów,  tworzyły kolorowe 
dzieła. Słomki pocięte na kawałki nawlekały 
na nici - uzyskując niecodzienną biżuterię.  

  16 czerwca motywem warsztatów kreatywności były rybki. Na 
wycięty z tektury szablon dzieci naklejały płytę CD  oraz ozdabiały ją 
dowolnymi materiałami. Na zakooczenie pracy dzieci przewlekały sznurek  
przez środek płyty - w ten sposób powstawały niespotykane prace. Zajęcia 
były dobrą okazją do promowania recyklingu. 
 22 czerwca tworzyliśmy laurki  na dzieo Ojca. Na poskładane, 
kolorowe karty z bloku dzieci naklejały ozdoby oraz gotowe karteczki 
z życzeniami. Te dzieciaki, które potrafiły pisad, samodzielnie wymyślały 
życzenia dla swoich opiekunów. (AK, AM) 
 
 
 
 
 

W ramach IX Częstochowskich Dni Rodziny (26 maja - 23 
czerwca) nasze Stowarzyszenie przygotowało szereg 
szkoleo, warsztatów i spotkao o charakterze 
rozrywkowym – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.  
Tematyka spotkao była szeroka i dotyczyła wielu 
różnych sfer życia. Podczas zajęd teoretycznych 
najmłodsi zgłębiali wiedzę m.in. na temat zasad 
dobrego wychowania oraz zagrożeo, które czyhają na 
nich we współczesnym świecie; uczyli się, jak byd  
asertywnym oraz poznawali metody radzenia sobie 
z emocjami. Poza zajęciami teoretycznymi, wiele uwagi 
poświęciliśmy także na organizację warsztatów 

plastycznych, zajęd ruchowych, gier i zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o naszym 
mieście i regionie, gdzie w "bitwie" między dziewczynami, a chłopakami, płed męska okazała sie posiadad 
szerszą wiedzę na temat Częstochowy.  
 Również dorośli mogli uczestniczyd w licznych warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami 
i potrzebami. Podczas Dni Rodziny mówiliśmy o zasadach komunikacji, uczuciach i wypaleniu zawodowym; 
uczyliśmy się efektywnie zarządzad czasem; zgłębiliśmy temat cyber-przemocy.  Zainteresowaniem wśród 
kobiet cieszyły sie warsztaty pt. "Zmiana wizerunku. Fryzura." Ważnym elementem spotkao były szkolenia 
z cyklu "Szkoła dla rodziców i wychowawców", gdzie rodzice uczyli się budowania dobrych relacji ze swoimi 
dziedmi. 
 Podkreślid należy, że z naszej oferty mogli skorzystad nie tylko  podopieczni i wychowankowie 
Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, ale wszyscy zainteresowani mieszkaocy Częstochowy. (EM) 
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Promocja rodzicielstwa zastępczego 

Realizacja projektu: „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”. 

 Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

 
 
 

W sobotę 28 maja  uczestniczyliśmy w promocji rodzicielstwa 

zastępczego w zabytkowym tramwaju 41N- TRAMWAJ Z POMOCĄ 

DLA RODZIN. Razem z nami był Pan Prezydent Krzysztof 

Matyjaszczyk, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji 

Miejskiej. Podczas przejażdżki zabytkowym pojazdem, zachęcaliśmy 

pasażerów do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Wydarzenie było zorganizowane w ramach akcji „SOS – brakuje 

rodzin zastępczych” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz nasze Stowarzyszenie. (EM) 

 
 
 
 
 
 

KONFERENCJA "MOJE SERCE DAŁO CI DOM" 
 

30 maja to Dzieo Rodzicielstwa Zastępczego. W tym dniu już 
po raz 10. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła 
się jubileuszowa konferencja „Moje Serce Dało Ci Dom”.  
Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "DLA 
RODZINY" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Częstochowie. Podczas konferencji wręczono statuetki 
„Anioły Rodzicielstwa Zastępczego” dla wyróżniających sie 
rodzin zastępczych oraz rozdano nagrody w konkursie 
literacko-plastycznym "Świat bajką opowiedziany".  
Konferencję uświetniły dwa wystąpienia: Pani Ilona Satława 
(rodzina zastępcza) przygotowała prezentację na temat 
zaburzeo przywiązania w procesie wychowywania dziecka w 
pieczy zastępczej, a Pani Andżelika Sitek (wychowanka pieczy 
zastępczej) podzieliła się prywatnymi przemyśleniami jako 
osoba wychowująca się w rodzinie zastępczej. Spotkanie zakooczył  wzruszający występ dzieci ze 
świetlicy „Życie poza szkołą” prowadzonej przez Fundację Chrześcijaoską „Adullam”. (EM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADOSNY DZIEO DZIECKA 
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RADOSNY DZIEO DZIECKA 
 

Dnia 5 czerwca br. miał miejsce Radosny Dzieo Dziecka nad Zbiornikiem Wodociagów. Impreza 
została zorganizowana przez Radnego Miasta Częstochowy - Dariusza Kapinosa wraz z partnerami, 
w tym  Stowarzyszeniem "DLA RODZINY". Na dzieci czekało wiele licznych atrakcji. Pracownicy 
naszego Stowarzyszenia sprawiali radośd najmłodszym poprzez malowanie ich buziek, naklejanie 
tatuaży, zdobienie paznokci oraz modelowanie balonów. (EM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYJAZD DO POLANICY ZDROJU 
 

W dniach 27-29.06.2016r. miała miejsce 
wycieczka do Polanicy Zdrój, w której wzięło 
udział siedem rodzin zastępczych (w tym 
dwanaścioro) dzieci oraz czterech opiekunów -  
pracowników CzCWR. Pomimo krótkiego pobytu, 
udało się nam zwiedzid kilka ciekawych miejsc, 
m.in. Polanicę Zdrój z pijalnią wody, Lądek Zdrój, 
Kudawę Zdrój, Wambierzyce - gdzie 
podziwialiśmy piękną świątynię, Sanktuarium 
Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin; 
mieliśmy również okazję wspiąd się na ścieżki 
kalwaryjskie.  
 Największą atrakcją wyjazdu, budzącą najwięcej zainteresowania była wizyta w kopalni 
złota w Złotym Stoku. W kopalni było ciemno, mokro i w niektórych momentach strasznie, ale 

byliśmy pod opieką pani przewodnik, która 
bajkowo opowiadała nam o historii kopalni. 
Na ścianach kopalni nie zabrakło pająków 
i śpiących nietoperzy; dodatkowo, nasz pobyt 
uprzyjemniał gnom, który raz po raz 
wydobywał z siebie dziwne dźwięki. Byliśmy 
również w laboratorium, w którym był 
wytwarzany arszenik, nikt jednak nie 
odważył się go spróbowad. Na powierzchnię 
ziemi wydostaliśmy się dzięki wagonikom 
kopalnianym, które z prędkością światła 
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IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego 
 
 

mknęły przez ciemne korytarze kopalni. Na zakooczenie pobytu w Złotym Stoku zwiedziliśmy 
wystawę minerałów i kamieni, każdy mógł zakupid pamiątkowy kamieo.  
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na chwilę w Kłodzku. Czas jednak nie pozwolił nam, by 
zwiedzid Twierdzę Kłodzką, odbyliśmy jedynie krótki spacer kamiennymi uliczkami Kłodzka. Na tym 
nasza trzydniowa wyprawa dobiegła kooca. Z bagażem wrażeo i pięknych wspomnieo wróciliśmy 
do domu. (AZ) 
 
STOWARZYSZENIE "DLA RODZINY" W PIGUŁCE 
 
 

 Dzięki wsparciu Fundacji EY udało nam się wydad          

 kolejną broszurkę - informator, w którym 

 opisujemy  działalnośd naszego Stowarzyszenia, 

 wymieniamy się  dobrymi praktykami 

 i przedstawiamy  procedury ubiegania się 

 o pełnienie funkcji rodzica zastępczego. 

 Zachęcamy do zapoznania się z publikacją! 

 

 

 
 

 

Dnia 22 czerwca br. w Warszawie odbył się IV 
Kongres Rodzicielstwa Zastępczego 
zorganizowany przez Koalicję na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej. My też tam byliśmy. Silną 
reprezentację Częstochowskiego Centrum 
Wsparcia Rodziny w liczbie 9 osób stanowił 
zarząd Stowarzyszenia, koordynatorzy rodzinnej 
pieczy zastępczej i pracownicy socjalni wraz 
z pedagogiem oraz prowadzącą Rodzinny Dom 
Dziecka. 
 Program kongresu wypełniony był m.in. 
wystąpieniami zaproszonych specjalistów 
pracujących w obszarze pieczy zastępczej: psychologów klinicznych i psychoterapeutów oraz 
sędziego Sądu Rodzinnego. Na kongresie gościli także eksperci zagraniczni, m.in. psycholog Chris 

Taylor z Wielkiej Brytanii i Niels P. Rygaard z Danii. 
Dumą napawał nas fakt, iż jednym z prelegentów była 
prezes naszego Stowarzyszenia – Pani Lidia Zeller, 
przedstawiając wypracowane w Częstochowskim 
Centrum Wsparcia Rodziny  dobre praktyki, które 
udaje nam się z powodzeniem realizowad.  
 Jednak najważniejszym wydarzeniem kongresu 
były honorowe odznaczenia dla rodzin zastępczych 
wręczone im przez sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP. Oni też zebrali największe i jak 
najbardziej zasłużone oklaski. (AW) 
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Przez dziurkę od klucza :) 
 
 

Kącik poetycki –  Renata Anna Flis 
 
 

Polecamy! Książka „Chłopiec, którego nikt nie kochał” Casey Watson  
 
Rozdzierająca serce, ale i niosąca nadzieję prawdziwa historia... 
– Jesteśmy głodni, Justin. Proszę, Justin. Znajdź nam coś do jedzenia. Nie było 
nic. Nigdy nie było. Ale on szukał i tak. Czuł, że łzy napływają mu do oczu. I czuł 
gniew. Co miał zrobid? I nagle, w tej chwili rozpaczy, przyszło olśnienie. Nie 
musiał myśled. Dokładnie wiedział, co robid. Działając jak automat, wyprowadził 
braci do ogródka. Wrócił do domu i rozejrzał się po salonie za zapalniczką… Mija 
sześd lat, od czasu kiedy Justin podpalił dom i psa. Chłopiec ma jedenaście lat i 
za sobą dwadzieścia domów dziecka i rodzin zastępczych. Nikt nie może sobie z 
nim poradzid. Casey Watson podejmuje – zdawało by się – niemożliwe 
wyzwanie. Do swojej szczęśliwej rodziny przyjmuje Justina. W zamian za ciepło i 
miłośd czekają ich ataki furii i niszczycielskiego szału, wyzwiska i agresja. 
I mroczna tajemnica koszmarnej przeszłości chłopca, którego tak trudno jest 
kochad.  [http://lubimyczytac.pl/ksiazka/138301/chlopiec-ktorego-nikt-nie-kochal] 
 
 

 

 

 

 Ucieczka 
w świat poezji uciekam 

drogą wątłą i krętą  
uciekam wraz z sercem 

I duszą na ramieniu  
podążam szlakiem liter  
jak dom buduję słowa 

aż dotrę na szczyt 
zostanę tam do końca 

 
Nadejście wiosny 

 

gdy słońca promienie 
roztopią serca lód 

powróci natchnienie 
nasyci myśli głód 
kiedy zakwitnie 
białej róży kwiat 

w letnim powiewie 
zanurzy świat... 

 
 
 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 
 

Biuletyn Stowarzyszenia „DLA RODZINY” redaguje zespół: Edyta Makles i Anna Regulska 
 przy współudziale pracowników Stowarzyszenia  

Patriotyczny akcent w Stowarzyszeniu "DLA RODZINY" 

podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 
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