
Zainteresowanych tę formą pomocy zapraszamy do 
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        Konsultacje całodobowe  
          dla rodzin zastępczych:  

              530 503 739

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr 10, październik  2017 

Drodzy Czytelnicy! 
 
 

I już mamy jesień... złotą, polską! Lato, jak zawsze, minęło szybko, za szybko... 

Dużo się działo dobrych rzeczy! Zostały letnie wspomnienia.  

Ale teraz przed nami piękny czas, wiele planów, które pozwolą na to,  

aby nie było czasu na jesienne smutki!  

Zapraszamy wszystkie rodziny na zajęcia – a jest ich sporo!  

Dla naszych Milusińskich też nie braknie atrakcji! Warto skorzystać z oferty!  

W biuletynie znajdą Państwo program najważniejszych wydarzeń i spotkań.  

Szczegółowych informacji chętnie udzielimy osobiście lub przez telefon.  

Zapraszamy serdecznie! Razem i aktywnie spędźmy ten nadchodzący czas! 
 

Lidia Zeller 

 
 

 
 
 
 

Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie! 

 

 

Zapraszamy do  
PORADNI DLA RODZINY 

ul. Kościuszki 13, tel. 883 011 088 
 

UWAGA! Od września oferujemy  
konsultacje z seksuologiem, 

od października – konsultacje z psychiatrą. 
 

    Bezpłatne porady prawne 
Na konsultacje z prawnikiem 
zapraszamy w każdy pierwszy 

czwartek miesiąca  
(po uprzednim zgłoszeniu                

telefonicznym). 
 

Miejska Rada Rodziców Zastępczych 
zaprasza na konsultacje!  

3. środa m-ca, godz.16-17:00 
 

Serdecznie 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 
 

LIPIEC 

Urodziny rodzin zastępczych 

13.07- Konferencja dot. konsultacji społecznych, zmian w ustawach 
wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 

18.07- Rozstrzygnięcie wniosków w ramach programu stypendialnego 
„Spełnione marzenia” 

27.07-09.08- 20 naszych dzieci uczestniczyło w koloniach w Pokrzydowie 

 

SIERPIEŃ 

Urodziny rodzin zastępczych 

7- 8.08- Wycieczka dla rodzin zastępczych do Gniezna i Biskupina 

7- 16.08- 23 naszych dzieci uczestniczyło w koloniach w Jastrzębiej Górze 

10.08- Warsztaty w Multicentrum ZODIAK 

23.08- Wspólne wyjście rodzin z dziećmi do Planetarium 

 

WRZESIEŃ 

Urodziny rodzin zastępczych 

3.09- Piknik Rodzinny oraz „Akcja Plecak” nad zbiornikiem Bałtyk  

08.09- Konferencja „FASD – problem kliniczny i społeczny” 

9.09- Światowy Dzień FAS 

Rozdanie plecaków dla dzieci przez radną miasta Częstochowy Panią Annę 
Majer i Macieja Majera w CzCWR 

11.09- Szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej „Plan pomocy 
dziecku – opracowanie i realizacja” 

11-12.09- Szkolenie – Seksualność osób niepełnosprawnych w Radomsku 

13.09- Happening „SOS- szukamy rodzin zastępczych” 

Szkolenie dla pracowników ze specjalistą –seksuologiem  

14-15.09- VI Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny 

19.09- Śniadanie z Seniorem 

20.09.- Konferencja „Edukacja przez relacje – empatia, a niebieski wieloryb” 

22.09- Gala Ekonomii Społecznej 

22-24.09- Szkolenie wyjazdowe w Szczyrku dot. m.in. seksualności osób 
z niepełnosprawnością 

26.09- Wizyta przedstawicieli  NGO – Stocznia  

28.09-Zajęcia „międzypokoleniowe” dla dzieci i seniorów 

 

 
KALENDARZ nadchodzących 

wydarzeń 
 

PAŹDZIERNIK 
 

Urodziny rodzin zastępczych 

 Szkoła dla Rodziców 

Warsztaty kreatywności dla 
dzieci 

16.10- Zajęcia 
„międzypokoleniowe” 

19.10- Międzynarodowy Dzień 
Mediacji, konferencja „Mediacja 
szansą na porozumienie” 

27.10- Konferencja w MOPS 
Częstochowa dot. realizacji 
projektu „Stworzenie i wdrożenie 
narzędzia badawczego, 
służącego weryfikacji procesu 
deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej w powiatach” 

LISTOPAD 
 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkoła dla Rodziców 

Warsztaty kreatywności dla 
dzieci 

15.11.- III Forum DLA RODZINY 

18.11- Bal charytatywny 
”Przedsiębiorcy wrażliwi 
społecznie” 

21.11- Dzień pracownika 
socjalnego 

GRUDZIEŃ 
 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkoła dla Rodziców 

Warsztaty kreatywności dla 
dzieci 

4.12- Mikołaj z ulicy Krakowskiej 

5.12- Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza 
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Wycieczka do Biskupina – projekt ASOS 

Piknik rodzinny „nad Bałtykiem” 

 
 

W dniach 7-8 sierpnia 2017r. 41 osób uczestniczyło 
w wycieczce do Biskupina zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie "DLA RODZINY" w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych ASOS 2014-2020. Uczestnikami wycieczki byli 
seniorzy pełniący funkcję rodziny zastępczej oraz ich 
wychowankowie. W pierwszym dniu zaplanowano 
zwiedzanie wykopalisk w Muzeum Archeologicznym w 
Biskupinie. Wieczorem uczestnicy wyjazdu integrowali 
się przy ognisku wspólnie piekąc kiełbaski i śpiewając 
niezapomniane piosenki harcerskie. Drugi dzień na 
kujawach także obfitował w atrakcje. Seniorzy i dzieci 
na długo zapamiętają rejs "Diabłem Weneckim" po Jeziorze Biskupińskim. W drodze powrotnej do 
Częstochowy była okazja do przypomnienia historii Piastów i męczeństwa św. Wojciecha podczas 
kilkugodzinnego pobytu w Gnieźnie. Seniorzy i wychowankowie nie kryli zadowolenia z wycieczki 
i wyrazili nadzieję, że to nie ostatnie ich wspólne spotkanie pod skrzydłami stowarzyszenia. (KP) 
 
 
 
 

Czy ktoś z Was bawił się kiedyś w strugach deszczu 
i to w rytmie przebojów zespołu Boys? Jeśli tak, to 
pewnie spotkaliśmy się na pikniku rodzinnym przy 
zbiorniku Bałtyk, którego zwieńczeniem był 
koncert wielkiej gwiazdy muzyki disco polo.  

Ten, kto mimo niesprzyjającej pogody 
wybrał się dnia 3 września na imprezę 
podsumowującą akcję „Nowy plecak na nowy rok 
szkolny”, z pewnością nie żałował. Można 
powiedzieć, że zawody wędkarskie podczas tej 
imprezy to już standard, podobnie jak konkurs na 
najsmaczniejsze wypieki, ale pierwszy raz wszyscy chętni mogli wziąć udział np. w marszu nordic – 
walking czy podziwiać rywalizację kulinarną przedstawicieli organizacji pozarządowych w konkursie 

"Kociołkowe smaki". Jesteśmy dumni, że nasze koleżanki – 
Justyna Skrobisz i Klaudia Jabłońska wywalczyły dla 
Stowarzyszenia II miejsce, a ich „Makaron Dla Rodziny” 
podbił podniebienia jurorów. 

Jak zwykle, najbardziej oblegane przez nasze 
pociechy były punkty z pyszną watą cukrową i popcornem. 
Nie słabnącym zainteresowaniem cieszyły się też gry 
i zabawy z animatorami, ale również pokazy taneczne, 
muzyczne i sportowe, w których brali także udział mali 
podopieczni naszego stowarzyszenia. I to nic że z nieba 
spływały krople deszczu, a słonko wyglądało tylko 
chwilami... (AW) 
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VI Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny 

 

 

 

Co nowego w „Parasolu”? 

 

 

 

 
 

Działania w Projekcie „Częstochowski parasol pieczy 
zastępczej” nabrały tempa. W drugim kwartale 2017 
roku rozpoczęły się zajęcia "Szkoły dla rodziców 
i wychowawców" skierowane do kandydatów na 
zawodowe rodziny zastępcze/ prowadzących rodzinny 
dom dziecka. Specjalnie dla nich prowadzona jest także 
grupa wsparcia. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy 
zastępczej z ww. rodzin otrzymały kompletne wyprawki 
przedszkolno-szkolne. Od września 2017r. zaplanowano 
rozpoczęcie form wsparcia dla dzieci uczestniczących 
w projekcie tj. zajęcia rozwijające z zakresu języka polskiego, angielskiego, matematyki, informatyki, 
treningu pamięci. Dzieci pozostające w rodzinnych formach pieczy zastępczej będą uczestniczyć także 
w zajęciach socjoterapii oraz psychoprofilaktyki. Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący RDD 
objęte są wsparciem koordynatorki rodzinnej pieczy zastępczej. 

Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” zadbał także o usamodzielnianych 
wychowanków, którym udzielane jest komplementarne wsparcie moderatorek nadzorujących proces 
usamodzielniania osób przygotowujących się do opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej. 

Kolejną grupą beneficjentów projektu są osoby z rodzin dysfunkcyjnych. Działania skierowane 
do tej grupy dążą do zniwelowania barier i mają stanowić odpowiedź na potrzeby osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Celem niniejszego projektu jest reintegracja rodzin i stworzenie możliwości 
powrotu dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 
Obecnie realizowane są następujące formy wsparcia: pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, 
konsultacje wychowawcze dla rodziców, warsztat- zarządzanie finansami, grupa wsparcia/grupa 
samopomocowa. W kolejnych miesiącach planowane jest przeprowadzenie zajęć: terapia par, 
warsztat- wychodzenie z uzależnienia, trening czystości i higieny, konsultacje psychoedukacyjne dla 
rodziców. Na co dzień z uczestnikami pracuje asystent rodziny. 

Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej”, realizowany w Częstochowie od stycznia 
2017 do końca 2018 roku, jest współfinansowany ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, 
Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych – RIT.  

Liderem projektu jest Urząd Miasta Częstochowy. Stowarzyszenie "DLA RODZINY" jest 
partnerem projektu. 

Jesienią tego roku planowany jest drugi cykl rekrutacji do projektu "Częstochowski parasol 
pieczy zastępczej”. Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz 
do siedziby stowarzyszenia "DLA RODZINY" przy ul. Jasnogórskiej 34. (KP) 

 
 
 

W dniach 14-15.09.2017r. pracownicy naszego Stowarzyszenia mieli przyjemność uczestniczenia w VI 

Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny, którego tematem przewodnim była ,,Współpraca asystenta 

rodziny z pracownikiem socjalnym”. Tegoroczny zlot odbył się w przepięknym mieście Głogów, który 

mieliśmy okazje zwiedzić. Podczas zlotu nie brakowało wzajemnej wymiany doświadczeń, a przede 

wszystkim dyskusji nad możliwymi nowymi  działaniami na rzecz jeszcze lepszej współpracy między 

asystentem rodziny a pracownikiem socjalnym i tym samym profesjonalnego wsparcia rodziny. 

Mieliśmy przyjemność wysłuchania wielu ciekawych wykładów, prezentacji jak i możliwość dyskusji 
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Śniadanie z Seniorem 

SOS - szukamy rodzin zastępczych 

podczas panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział 

m.in. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 

– pan Bartosz Marczuk, Przedstawiciel Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dr hab. Hubert 

Kaszyński (Uniwersytet Jagielloński), prof. nadzw. 

Izabela Krasiejko (Akademia im. J. Długosza 

w Częstochowie, Polski Instytut Mediacji i Integracji 

Społecznej), pan Paweł Maczyński (Polska Federacja 

Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy 

Społecznej), pani Agnieszka Macyk (Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Asystentów Rodziny), dr Jerzy 

Herberger (Uniwersytet Zielonogórski). Tematy przewodnie na zlocie dotyczyły roli i zadań asystenta 

rodziny w kontekście działań pracownika socjalnego. Ponadto, o współpracy organizacji 

pozarządowych z jednostką organizacyjną pomocy społecznej – dobre praktyki –  mówiła Pani Prezes 

naszego Stowarzyszenia –  Lidia Zeller wraz z zaprzyjaźnioną Panią Anną Tomulewicz (Stowarzyszenie 

Droga w Białymstoku). Równie ważna okazała się część warsztatowa – zajęcia dotyczyły tworzenia 

rekomendacji dotyczących zakresu współpracy asystentów rodziny z pracownikami socjalnymi. (AK) 

 
 
13 września na Placu Biegańskiego w Częstochowie odbył się  Happening „SOS - szukamy rodzin 

zastępczych”. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej oraz zaprzyjaźnionymi 
organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy dla 
dzieci szereg atrakcji: malowanie buzi, modelowanie 
balonów, zabawy z animatorami, zumbę. Dzieci 
wspólnie z harcerzami nadawały symboliczny sygnał 
SOS – na rzecz poszukiwania rodzin zastępczych. 
Kulminacyjnym punktem programu było odsłonięcie 
przez Pana Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa 
Matyjaszczyka, Przewodniczącego Rady Miasta Pana 
Zdzisława Wolskiego oraz Dyrektora MOPS, Panią 
Małgorzatę Mruszczyk wystawy plenerowej 
poświęconej rodzicielstwu zastępczemu. (AM) 

 
 
 
 

Jak co roku, w Naszym Stowarzyszeniu celebrowaliśmy uroczystość pod nazwą „Śniadanie z Seniorem”. 
Przypadła ona na wtorek 19.09.2017r. Ten dzień zaczęliśmy od porannej krzątaniny, nakrycia oraz 
udekorowania stołów, na których zagościły kolorowe kanapki, przekąski, ciasta i owoce.   Plan jak 
zwykle był napięty, nasza sala pękała w szwach, co rusz witaliśmy naszych gości. Pani dietetyk 
opowiadała o zdrowych nawykach żywieniowych, trenerka z klubu fitness zachęcała do prowadzenia 
aktywnego trybu życia, prezes Stowarzyszenia Senior Plus opowiadał o działaniach na rzecz seniorów, 
wyjazdach, wycieczkach i „złotej jesieni życia”. Na zakończenie spotkania, poezją uraczyły nas panie 
z Klubu Literackiego „Fraszka”. 
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Szkolenie wyjazdowe 

Sztuka... łączy pokolenia 

Miłym pogawędkom przy kawie nie było końca. Czas 
upływał na dyskusjach, wymianach doświadczeń, nie 
zabrakło również śmiechu. Podczas tego wydarzenia 
odwiedzili nas również przedstawiciele telewizji 
regionalnej oraz lokalnego radia.  

 

 

Impreza odbyła się w ramach Powiatowego 
Tygodnia Promocji Samopomocy Osób Starszych 
będącego częścią projektu „Nie tylko jesienne 
kolory samopomocy” (ASOS 2014-2020). 
Dziękujemy wszystkim Naszym Seniorom oraz 
zaproszonym gościom za przybycie w tym miłym 
dniu. Do zobaczenia za rok. (AKi) 

 
 
 

 

W dniach 22 – 24 września część pracowników 
Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny 
uczestniczyła w szkoleniu w górskiej miejscowości 
Szczyrk. 

Pierwszy dzień szkolenia prowadzonego przez 
specjalistę seksuologa Poradni „DLA RODZINY” upłynął 
pod znakiem zajęć dotyczących rozwoju seksualnego 
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 
Wiedza zdobyta podczas w/w zajęć z pewnością przyda 
nam się w codziennej pracy z rodzinami. Natomiast 
drugiego dnia ciekawe zajęcia na temat budowania 
zespołu poprowadzili psycholog Poradni „DLA RODZINY” wraz z asystentem rodziny. A jeśli ktoś 
z uczestników szkolenia myślał, że wie już o sobie wszystko, to musiał się nieźle pomylić po odbyciu 
tego modułu zajęć :) Wypada tylko dodać, że wyjazd był także znakomitą okazją do integracji naszego 
zespołu. (AW) 

 
 

28.09.2017 r. w naszym Centrum odbyły się 
pierwsze zajęcia plastyczne dla seniorów i dzieci. 
Spotkania mają na celu łączenie pokoleń oraz 
rozwój umiejętności manualnych. Warsztaty są 
okazją do rozmów, wspólnej zabawy, wymiany 
doświadczeń i zdobycia nowych umiejętności 
międzypokoleniowych. Zajęcia będą kontynuowane 
w kolejnych miesiącach. (AM) 
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Przez dziurkę od klucza ;-) 

Kącik specjalistyczny 

Uśmiechnij się   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ZABURZENIA ODŻYWANIA 
 

Zaburzenia odżywiania stanowią istotny problem kliniczny. Aktualnie coraz większa liczba osób 
rozpoczyna działania w kierunku redukcji masy ciała i jest skoncentrowana na zmianie wyglądu 
zewnętrznego. Z badań wynika, że 25% nastolatków deklaruje chęć obniżenia swojej masy ciała, 40% 
odczuwa lęk przed otyłością, 28% odczuwa jadłowstręt, a co dziesiąta osoba prowokuje wymioty. 
Przebieg zaburzeń odżywiania jest bardzo ciężki, a leczenie długotrwałe. Klasyfikacje psychiatryczne 
uwzględniają coraz więcej zaburzeń karmienia i odżywiania. 

Jednym z pierwszych sklasyfikowanych zaburzeń odżywiania jest anoreksja. Mówimy o niej 
wówczas, gdy dana osoba odmawia utrzymania masy ciała powyżej granicy 85% wagi minimalnej dla 
określonego wieku. Osoba taka odczuwa lęk przed przybraniem na wadze pomimo ewidentnej 
niedowagi masy ciała. Charakterystyczne dla anoreksji jest zaburzenie postrzegania własnego ciała oraz 
wagi. Mimo że u wielu chorych występuje brak miesiączki, w aktualnych zaleceniach nie stanowi to już 
kryterium rozpoznania. Wyróżnia się dwie postacie anoreksji: ograniczająca i z napadami objadania 
się/przeczyszczaniem. 

Bulimia podobnie jak anoreksja, widnieje w klasyfikacjach psychiatrycznych w zakresie 
zaburzeń żywienia już od dawna. Charakteryzuje się nawracającymi epizodami objadania się. Taka 
osoba spożywa w danym okresie (np. dwóch godzin) dużą ilość jedzenia, która byłaby dla przeciętnej 
osoby nie do spożycia. Aby uniknąć przyrostu masy ciała pojawiają się nawracające, nieodpowiednie 
zachowania kompensacyjne tj. prowokowanie wymiotów, nadużywanie leków przeczyszczających, 
moczopędnych, głodowanie lub nadmierne ćwiczenia fizyczne. Epizody objadania się i czynności 
kompensacyjne występują min. raz w tygodniu przez okres przynajmniej trzech miesięcy. 

W ostatnim czasie w literaturze dotyczącej zaburzeń jedzenia pojawia się zespół kompulsywnego 
jedzenia (BED), który współistnieje z nadwagą lub otyłością. Częstość występowania BED wynosi ok 5% 
populacja wśród osób otyłych i 2-5% wśród osób z prawidłową masą ciała. Zdarza się, że specjaliści 
zajmujący się redukcją masy ciała interpretują zachowanie pacjenta jedynie jako „brak silnej woli”, 
dlatego zespół ten jest rzadko rozpoznawany. Kompulsywne jedzenie ma cechy zbliżone do bulimii, ale 
nie uwzględnia czynności kompensacyjnych. Aby zachowanie można było określić jako BED, muszą 
występować przynajmniej trzy cechy: 

 

19 sierpnia 2017 nasza Koleżanka Monika Gruca 
zmieniła stan cywilny. Mieliśmy przyjemność 
towarzyszyć jej w tym wyjątkowym dniu  

Młodym życzymy wszystkiego, co najlepsze! 

- Ilu  pracowników  
socjalnych potrzeba, żeby 
zmienić żarówkę? 
 

- Żadnego. Dają żarówce siłę, 
żeby sama się zmieniła! 
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Kącik poetycki - Renata Anna Flis 

 jedzenie szybciej niż zwykle; 
 jedzenie aż do momentu poczucia przepełnienia; 
 spożywanie dużych ilości jedzenia pomimo braku sygnału głodu; 
 jedzenie w samotności z powodu poczucia wstydu; 
 poczucie depresji i niechęci wobec siebie po napadzie jedzenia; 
 odczuwanie silnego dyskomfortu z powodu dolegliwości. 
Aktualnie panuje trend odnośnie zdrowego żywienia, natomiast nierzadko przeradza się on 

w niezdrowe zachowania i stanowi jedno z zaburzeń odżywiania określanych mianem ortoreksji. 
Zaburzenie to charakteryzuje się obsesją spożywania jedynie zdrowej żywności, co prowadzi do 
znacznych ograniczeń żywieniowych. Chorzy unikają szkodliwych produktów i dodatków do żywności 
(produkty z dodatkiem tłuszczu, soli, cukru), a proces przygotowania jedzenia stanowi rytuał. 
Ortoreksja zaczyna się w momencie, gdy codzienne aktywności zostają zdominowane przez 
planowanie, kupowanie oraz przygotowywanie posiłków. Każde odstępstwo od reżimu związane jest 
z lękiem i poczuciem winy, które pociąga za sobą zaostrzenie diety. Osoba cierpiąca na ortoreksję 
poświęca dużo czasu na precyzyjne sprawdzenie składu produktów spożywczych, staranne planowanie 
posiłków, czasochłonne gotowanie, towarzyszy temu przymus poszukiwania wiedzy o zdrowym 
odżywianiu. 

Najważniejszym krokiem jest zidentyfikowanie sygnałów alarmowych nieprawidłowego 
zachowania związanego z odżywianiem się i skierowanie danej osoby do specjalisty. Wśród 
stosowanych form terapii jest: psychoterapia, leczenie farmakologiczne i w ciężkich przypadkach – 
hospitalizację.  

Magdalena Wrocka – dietetyk 
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apogeum 
 

Dotknęłam nieba 
słowem miłości 

skradłam mistrzowi 
parę tkliwych strof, 

Co będzie dalej 
co wiatr odpowie 
za to właśnie dziś 
może coś miłego, 

Może pewniej nic. 
 

optymistycznie 
 

Kiedy powróci wiosna 
I miał się będzie maj, 

W zielonym gaju 
Westchnienie natury 

Odbędzie magiczny bal 
Świergot ptasząt nad głowami, 

Barwny dywan pod stopami, 
Jak chce się tutaj żyć, 

Źródło prawdy zawsze pić... 
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