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Drodzy Czytelnicy!
„Mija rok, dobry rok. Z żalem dziś żegnam go” – to słowa piosenki, a u nas,
żegnając Stary Rok, wiemy co za nami i ile przed nami!
Nie ma czasu na narzekanie, ale zawsze jest dobry czas na... Działanie!!! Tego się trzymamy!
Nasze Stowarzyszenie to Ludzie, to spotkania, wspieranie, wspólne wyzwania, współpraca a przede
wszystkim praca na rzecz dzieci, rodzin, to realizacja projektów, ale to także czas na zatrzymanie po to,
aby w sposób rzetelny, refleksyjny, wspólnie podejmować decyzje!
Poszerzamy naszą ofertę! Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny wydłuża czas pracy!
Pracujemy w każdą sobotę! Wszystko po to, aby każdy z Państwa miał jak najlepszą możliwość spotkania
z nami i skorzystania ze wsparcia! Zachęcamy do korzystania z sobotnich spotkań!
A na Nowy 2018 Rok życzę Państwu, aby to był dobry rok!
Lidia Zeller

OGŁOSZENIE

UWAGA!

Stowarzyszenie „DLA RODZINY” poszukuje
kandydatów do pełnienia funkcji
RODZINY WSPIERAJĄCEJ.
Zadania rodziny wspierającej:
 pomoc w opiece i wychowaniu dziecka,
 pomoc w prowadzeniu gospodarstwa
domowego,
 pomoc w kształtowaniu i wypełnianiu
podstawowych ról społecznych.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (art. 29) rodzina wspierająca jest formą
zadania realizowanego przez gminę.
Wszystkie osoby zainteresowane powyższą formą
współpracy prosimy o bezpośredni kontakt ze
Stowarzyszeniem pod numerem tel. 502985101, drogą
mailową:
info@dlarodziny.com
lub
osobiście pod adresem: Częstochowskie Centrum
Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34.

Od dnia 13 stycznia 2018 r.
Częstochowskie Centrum Wsparcia
Rodziny będzie prowadzid dyżury
w soboty, w godz. 9:00-14.00.

Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie!
Konsultacje całodobowe
dla rodzin zastępczych:

530 503 739

.
Serdecznie zapraszamy w 2018 roku na
SZKOŁĘ DLA RODZICÓW
oraz GRUPY WSPARCIA
szczegóły pod numerem tel.:
502 985 101

Bezpłatne porady prawne
Na konsultacje z prawnikiem
zapraszamy
w każdy czwartek
(po uprzednim zgłoszeniu)
telefonicznym).
Miejska Rada Rodziców Zastępczych
zaprasza na konsultacje!
3. środa m-ca, godz.16-17:00
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KALENDARZ
nadchodzących wydarzeo

czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie
PAŹDZIERNIK
Urodziny rodzin zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla dzieci
5.10 – 8.10- XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Sarbinowie
16.10- Warsztaty dla dzieci i seniorów
19.10- Międzynarodowy Dzieo Mediacji – konferencja w Urzędzie Miasta
pt. „Mediacja szansą na porozumienie”
20.10- Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z częstochowskimi
organizacjami pozarządowymi
30.10- Forum Częstochowskich Społeczności Lokalnych

LISTOPAD
Urodziny rodzin zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla dzieci
Warsztaty dla dzieci i seniorów
07.11- Kolacja dla zwycięzców Konkursu Wypieków w Restauracji Sztuczka
15.11- III Forum DLA RODZINY pt. „Współczesna rodzina”
18.11- Bal Przedsiębiorcy Wrażliwi Społecznie
19.11- Międzynarodowy Dzieo Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
20.11- Spotkanie w Urzędzie Miasta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
21.11- Dzieo pracownika socjalnego
26.11- Wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego
29.11- Andrzejki w Urzędzie Stanu Cywilnego

STYCZEŃ
Urodziny rodzin
zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla
dzieci
01.01- Światowy Dzień
Pokoju
8.01- Spotkanie
noworoczne Prezydenta
Miasta Częstochowy
z organizacjami
pozarządowymi
15.01- Zajęcia plastyczne
dla dzieci
21.01- Dzień Babci
22.01- Dzień Dziadka
LUTY
Urodziny rodzin
zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla
dzieci

GRUDZIEO
MARZEC
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla dzieci
Świąteczne granie z Kubą Błaszczykowskim
Piłkarska Gwiazdka
4.12- Mikołaj z ulicy Krakowskiej
5.12- Międzynarodowy Dzieo Wolontariusza
6.12- Mikołaj w Klubie Stacherczak
15.12- Szkolenie dla rodzin zastępczych i pracowników Częstochowskiego
Centrum Wsparcia Rodziny dot. współuzależnieo
19.12- Spotkanie ze św. Mikołajem w Urzędzie Stanu Cywilnego
23.12- Akcja Gwiazdka
28.12.- Konferencja podsumowująca i uroczyste zakooczenie
realizowanego przez stowarzyszenie projektu ASOS

Urodziny rodzin
zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla
dzieci
21.03- Pierwszy Dzień
Wiosny
29.03- piąte urodziny
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Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej
W naszym Stowarzyszeniu trwa projekt „Częstochowski parasol pieczy
zastępczej”, realizowany w Częstochowie od stycznia 2017 do kooca 2018
roku, 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.
Zapraszamy do wzięcia udziału w drugim cyklu rekrutacji do
projektu. Rekrutacja rozpocznie się już niebawem, a wszelkie niezbędne
informacje pojawią się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Stamtąd także można pobrad dokumenty
rekrutacyjne oraz zapoznad się z regulaminem. Pracownicy Stowarzyszenia są gotowi pomóc w wypełnieniu
dokumentów oraz udzielid dodatkowych informacji.
Dotychczas w ramach projektu realizowane były różne formy wsparcia. Czwarty kwartał 2017r. to
kontynuacja zajęd "Szkoły dla rodziców i wychowawców" oraz "Grup wsparcia" skierowanych do
kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze/ prowadzących rodzinny dom dziecka.
Dla dzieci uczestniczących w projekcie zorganizowane zostały: zajęcia rozwijające z zakresu języka
angielskiego, matematyki oraz treningu pamięci. Niektóre z dzieci miały możliwośd spotkania ze specjalistą
w ramach zajęd psychoprofilaktyki, których celem jest niwelowanie niepożądanych zachowao wynikających
z trudności adaptacyjnych oraz ujawnienie ich możliwości rozwojowych. W pierwszym kwartale 2018r
zaplanowano kontynuację większości zajęd, a także rozpoczęcie lekcji z j. polskiego oraz warsztaty
socjoterapii. Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący RDD objęte są wsparciem koordynatorki
rodzinnej pieczy zastępczej.
W projekcie „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” usamodzielniani wychowankowie, mogą
liczyd na komplementarne wsparcie moderatorek nadzorujących proces usamodzielniania osób
przygotowujących się do opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej.
Ponadto, dla osób z rodzin dysfunkcyjnych prowadzono działania, poprzez które starano się
zniwelowad bariery, spełnid oczekiwania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z osobami, które
utraciły prawo do sprawowania opieki nad dziedmi, które zostały umieszczone w rodzinnych formach pieczy
zastępczej, pracuje asystent rodziny. Uczestnikom projektu w tej grupie docelowej zaproponowano
następujące zajęcia: grupa wsparcia/grupa samopomocowa, konsultacje wychowawcze dla rodziców,
warsztat - zarządzanie finansami, pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego. Planowane są kolejne
warsztaty w I kwartale 2018r. oraz kontynuacja obecnych form wsparcia. (KP)

Mediacja szansą na porozumienie
19 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowy
odbyła się konferencja „Mediacja szansą na porozumienie”
zorganizowana przez Stowarzyszenie DLA RODZINY w ramach
projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”.
Wśród prelegentów znaleźli się: Lidia Dudek – Sędzia
Sądu Okręgowego, Koordynator ds. mediacji, Grzegorz Kozera
– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie,
Mariola Pawłowska- Rak – mediator sądowy, Wojciech Lasota
– "Fundacja Korczakowska" UW,
Tomasz Mielcarz –
Prokurator Prokuratury Okręgowej.
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Konferencja była zwieoczeniem częstochowskiego projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”,
któremu przyświecały następujące założenia: propagowanie zasad „porozumienia bez przemocy”, edukacja
w zakresie polubownego rozwiązywania sporów oraz przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści.
W projekcie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów częstochowskich szkół. Podczas warsztatów oraz szkoleo
młodzi ludzie poznawali specyfikę pracy mediatora. W efekcie zostało wyszkolonych około sześddziesięciu
mediatorów rówieśniczych, którzy będą mogli wykorzystad zdobytą wiedzę oraz umiejętności na terenie
swoich szkół poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów oraz propagowanie zasad porozumienia bez
przemocy. W czasie konferencjo wręczono uczestnikom certyfikaty „Mediator rówieśniczy”. Spotkanie było
także okazją do rozdania nagród w konkursie plastycznym „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”.
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Częstochowy,
Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie. Konferencja była
okazją do promowania mediacji, jako skutecznego sposobu rozwiązywania konfliktów. (EM)

III Forum DLA RODZINY
"Współczesna rodzina" - pod takim hasłem w dn. 15 listopada
2017 r. odbyło się III Forum DLA RODZINY. Konferencja miała
miejsce w Urzędzie Miasta Częstochowy i była okazją do
dyskusji na temat współczesnej rodziny i działao
podejmowanych na rzecz rodzin w Polsce. W forum wzięło
udział ponad 100 osób – wśród nich przedstawiciele pomocy
społecznej i oświaty, reprezentanci struktur samorządowych
i rządowych oraz rodziny zastępcze.
Spotkanie zostało uroczyście otwarte przez
Prezydenta Miasta Częstochowy – Pana Krzysztofa
Matyjaszczyka, który przedstawił działania podejmowane na
rzecz częstochowskich rodzin przez samorząd i organizacje
pozarządowe. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno teoretycy, jak i praktycy – co zapewniło owocną
wymianę poglądów, doświadczeo, dobrych praktyk i zagrożeo.
Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
omówiła temat Szkolenie i doskonalenie zawodowego kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Ks. prof. nadzw. dr hab. Waldemar Woźniak z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyoskiego w Warszawie mówił o Rodzinie jako miejscu
kształtowania charakteru – w odniesieniu do paradygmatu pracy socjalnej.
Kierunki polityki prorodzinnej przedstawiła Pani Katarzyna Napiórkowska –
Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji
w Departamencie Polityki Rodzinnej MRPiPS
Dużo emocji wzbudziło wystąpienie Pana Adriana Kowalskiego, który
mówiąc o pracy na rzecz dzieci ulicy zapewniał, że „Ambasadorzy
niemożliwego są wśród nas”. Panu Kowalskiemu towarzyszyła była
podopieczna, a obecnie koleżanka z pracy i młoda matka zastępcza – Pani
Nikola Tomska.
Na zakooczenie, o Rodzinie w systemie pomocy społecznej
opowiedziała Pani Sylwia Jeruzalem-Tomalska – Starszy Specjalista Pracy
Socjalnej – Koordynator w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 2
w Częstochowie.
Organizatorem trzeciej edycji forum było Stowarzyszenie DLA RODZINY
wraz z Porozumieniem „Częstochowa dla Rodziny”. Wydarzeniu patronowali: Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Częstochowy. (EM)
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Andrzejki
29 listopada zorganizowaliśmy dla dzieci zabawę
"Andrzejkową" z licznymi konkursami oraz wróżbami.
Zarówno dzieciaki, jak i animatorzy przybyli na zabawę
w pięknych przebraniach. Karaoke zawładnęło całą salą, co
wróży osiąganiu sukcesów przez uczestników w śpiewaniu.
Dobry humor nas nie opuszczał. Dzieci, mimo różnicy wieku,
potrafiły się zintegrowad i wspólnie bawid. Nasze „Andrzejki”
były pełne radości, swobody i niespodzianek. Każdy znalazł
"coś" dla siebie. Sporym zainteresowaniem cieszyło się
malowanie twarzy. Wszyscy uczestnicy byli uśmiechnięci
i zadowoleni. Animatorzy służyli wsparciem i masą pomysłów
na zabawy. Po andrzejkowych zabawach i taocach przyszedł czas na małe słodkości dla wszystkich dzieci.
Całośd podsumowaliśmy wręczeniem uczestnikom Andrzejek dyplomów za udział w konkursach, dodając do
nich małe niespodzianki. (KJ)

Muzeum Powstania Warszawskiego - projekt ASOS
Mówisz Warszawa – myślisz Pałac Kultury. Mówisz Warszawa – myślisz też
Łazienki i Zamek Królewski. Jednak od kilkunastu lat Warszawa to także,
a może przede wszystkim, Muzeum Powstania Warszawskiego.
Dnia 26 listopada wybraliśmy się z naszymi seniorami
i towarzyszącymi im w większości wnukami na wycieczkę do Muzeum
Powstania Warszawskiego. Wycieczka to chyba nieodpowiednie określenie,
a zastąpid je można jedynie stwierdzeniem, że była to międzypokoleniowa
lekcja historii. Przez ponad dwie godziny zwiedzania wraz z przewodnikiem
poznaliśmy nie tylko losy powstaoców warszawskich, ale historię stolicy
z czasów II wojny światowej. Ogromne wrażenie zrobiły na nas ekspozycje
oryginalnych opasek powstaoczych, listy pisane przez mieszkaoców
Warszawy czy replika naturalnej wielkości amerykaoskiego bombowca
Liberator. Klimat tamtych dni podkreślały też dobiegające podczas
zwiedzania muzeum odgłosy przemówienia legendarnego prezydenta
Warszawy – Stefana Starzyoskiego czy bombardujących stolicę niemieckich
„sztukasów”.
Zwiedzanie muzeum kooczyliśmy kilkuminutowym seansem animacji pt. „Miasto ruin”, po emisji
którego wychodziliśmy z sali kinowej w ciszy i zadumie... (AW)
Wyjazd do Warszawy zorganizowano w ramach realizowanego projektu ASOS 2014-2020 –
rządowego programu na rzecz aktywności społecznej dla osób starszych. Program został adresowany do
seniorów w wieku powyżej 60 r.ż. oraz dla dzieci pozostających pod ich opieką. Głównym celem projektu
była poprawa jakości życia osób starszych oraz integracja z młodym pokoleniem.
W ramach projektu realizowaliśmy różnorodne działania, m.in. wyjazdy integracyjno-edukacyjne,
warsztaty plastyczne, spotkania z dietetykiem, porady prawne.
Pod koniec grudnia miało miejsce uroczyste zakooczenie projektu ASOS. W siedzibie
Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny odbył się turniej wiedzy rodzinnej, w którego zagadnienia
dotyczyły wiedzy nt. miejsc i zabytków poznanych przez uczestników w trakcie trwania projektu. Na
zwycięzców czekały dyplomy i nagrody. W tym dniu powstały również ciekawe prace plastyczne wykonane
przez najmłodszych. (EM)
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Spotkania ze Świętym Mikołajem...
MIKOŁAJ Z ULICY KRAKOWSKIEJ
Jak co roku, dzieci wypatrują przyjścia Mikołaja, który przyniesie
im prezenty. Zależy im na zabawkach, nowych maskotkach
i łakociach. Czasem marzeniem tym jest pragnienie miłości...
4 grudni młodzi artyści ze świetlicy „Życie poza szkołą” zaprosili
nas na spektakl pt „Baśniowy Mikołaj”, którego scenariusz
opierał się na motywach znanych baśni. Przygotowania do
występu trwały kilka miesięcy i skupione były wokół prób, szycia
strojów i tworzenia dekoracji. „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” to
impreza o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, uwrażliwia społecznośd na indywidualnośd każdego
dziecka, pokazuje właściwe wzorce zachowao, prezentuje odpowiednie postawy najmłodszym. Impreza,
która odbywa się w Częstochowskiej Filharmonii jest dla rodzin szansą na wspólny udział w wydarzeniu
kulturalnym. Stała się ona marką Fundacji Adullam.
W tym roku padł rekord przygotowanych paczek, było ich aż 510! Taki wynik jest zasługą wielu darczyoców,
których coraz większa ilośd przekłada się na uśmiechy dzieci.
Patronat honorowy nad „Mikołajem z ulicy Krakowskiej” objął prezydent miasta Częstochowy Pan Krzysztof
Matyjaszczyk. Tegoroczny występ dzieci ze świetlicy „Życie poza szkołą” został przygotowany przy wsparciu
Barbary Tryby, Arkadiusza Kluby oraz pracowników i wolontariuszy Fundacji. Nasze Stowarzyszenie jak co
roku, również brało czynny udział w „Mikołaju”. (AKi)
GWIAZDY SPORTU I ESTRADY - DZIECIOM
W dniu 6 grudnia w klubie muzycznym Stacherczak, Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa wraz
z prezesem Panem Januszem Dankiem, po raz kolejny zorganizowało spotkanie mikołajkowe z udziałem
gwiazd sportu i estrady. W imprezie uczestniczyli małoletni podopieczni Stowarzyszenia „DLA RODZINY”.
Dzieci mogły na żywo spotkad się ze swoimi idolami, podziwiad występy na scenie, na koniec zostały
obdarowane prezentami przez Świętego Mikołaja. (SCP)
MIKOŁAJ DLA RODZINY
W dniu 19 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe
z udziałem samego Świętego Mikołaja w Urzędzie Stanu
Cywilnego zorganizowane przez pracowników Stowarzyszenia
,,DLA RODZINY”. Paczki zostały przygotowane i przekazane dla
50 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny oraz
dzieci z rodzin zastępczych. Spotkanie odbyło się w miłej
atmosferze, z kolędami w tle, przy słodkim poczęstunku.
Każde z dzieci mogło zrobid sobie bezcenną fotografię ze
Świętym Mikołajem i przepiękną choinką z prezentami. (AK)
LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W dniu 23 grudnia. przy Zespole Szkół im. Bolesława Prusa odbyło się kolejne w tym roku spotkanie ze
Świętym Mikołajem. Było to niezwykłe przeżycie dla dzieci, które nie zawsze mają szansę dostad swój
„wymarzony prezent”. Akcja „List do Św. Mikołaja” przeprowadzona pod patronatem Stowarzyszenia
Alternatywnej Pedagogiki zgromadziła w jednym miejscu osoby o dobrych sercach, pragnącym sprawid
radośd dzieciom, które pisząc piękne, czasem i wzruszające listy, prosiły o ten jedyny „wymarzony prezent”.
Tego dnia, oprócz dobrze znanego nam gościa w czerwonym przebraniu i z długą siwą brodą, było
jeszcze wiele, wiele atrakcji. Między innymi, wspólne ubieranie choinki w kolorowe, ręcznie robione bombki
i ozdoby oraz wspólne taoce-wygibaoce. Nie zabrakło także pysznych kiełbasek, upieczonych przy dużym
ognisku, gdzie wspólnie odśpiewano kilka kolęd.
W ten magiczny, świąteczny czas na wielu twarzach dzieci i darczyoców pojawił się jakże szczery
i wdzięczny uśmiech, który utwierdził nas w przekonaniu, że warto pomagad! (PŚ)
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Kącik specjalistyczny
ZADBAJ O ODPORNOŚD ORGANIZMU!
Zaczyna się sezon na kichanie. Jak się chronid przed chorobą? Wirusy,
bakterie i grzyby są wszechobecne. Na szczęście, organizm przypomina
twierdzę obronną. Gdy chorobotwórcze bakcyle dobijają się do jego bram,
wysyła swoją armię, żeby się z nimi rozprawiła.
Odpornośd organizmu w natarciu
Zarazki muszą więc najpierw sforsowad trzy wielkie przeszkody, by
zagnieździd się. Pierwszą linią obrony jest skóra i błony śluzowe. Właściwości bakteriobójcze mają również
łzy, ślina i mocz. Z kolei błony śluzowe, które wyściełają przewód pokarmowy, drogi oddechowe oraz układ
moczowo - płciowy wytwarzają śluz. Jednym z jego zadao jest unieruchomienie intruzów. Jeśli jednak mimo
to drobnoustroje przenikną do tkanek, czekają na nie fagocyty, które bez wahania je pochłaniają. Czasem
drobnoustroje wymykają się fagocytom, wówczas zagnieżdżają się w organizmie i próbują wywoład stan
zapalny. Wtedy do ataku przystępują białe ciałka krwi, czyli limfocyty.
Geny odporności
W chwili porodu przeciwciała matki przechodzą przez łożysko do krwiobiegu dziecka. Kolejną porcję
noworodek odbiera ssąc siarę, czyli gęstą żółtą wydzielinę, która gromadzi się w piersiach w czasie ciąży.
Karmiony piersią, wraz z mlekiem matki dostaje kolejne dawki odporności. To tak zwana odpornośd
nieswoista. Potem z wiekiem układ immunologiczny dziecka uczy się rozpoznawad wrogów i walczyd z nimi.
Tę umiejętnośd określa się mianem odporności nabytej (swoistej). Około 20. roku życia układ obronny
osiąga już pełną sprawnośd. Od tego momentu zaczyna się ona... obniżad. Głównym powodem jest
stopniowe zmniejszanie się grasicy, w której dojrzewają limfocyty T. Na szczęście zadania grasicy przejmują
szpik kostny i węzły chłonne. Poza tym sami też możemy sobie pomóc.
Sprawdzone domowe sposoby na odpornośd
Zamiast sięgad po tabletki wybierz naturalne sposoby wzmocnienia organizmu.
 Sięgaj po miód, neutralizuje wpływ różnych toksyn, działa antybakteryjne, zapobiega infekcjom
i łagodzi kaszel. Aby wzmacniad organizm, wystarczy codziennie rano pól szklanki ciepłej wody
z łyżką miodu.
 W okresie od października do kwietnia suplementuj witaminę D. Aktywna forma witaminy D
wpływa na ograniczenie szkodliwych reakcji zapalnych oraz zwiększenie produkcji białek
zwalczających mikroby. Jej wysokie stężenie wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego.
 Wyśpij się i odpocznij. Przemęczenie oraz brak snu osłabiają nasz organizm. Zmęczony organizm
łatwiej poddaje się chorobie. Śpij 8 godzin. Naucz się relaksowad, znajdź też czas na przyjemności spotkanie z przyjaciółmi, hobby. I… śmiej się - to pomaga uniknąd choroby.
 Stosuj naturalne środki przeciwzapalne - imbir, czosnek i cebulę. Badania dowodzą, że działają one
przeciwzapalnie i bakteriobójczo.
 Profilaktycznie stosuj probiotyki – wówczas mogą zapobiegad przeziębieniom. Badania wykazują ze
podawanie szczepu Lactobacillus acidophilus w miesiącach zimowych ułatwia pokonanie gorączki,
kaszlu i kataru.
 Dbaj o jadłospis. Najlepsze jest menu bogate w białko - to prawdziwa skarbnica aminokwasów,
z których organizm wytwarza przeciwciała zwalczające chorobotwórcze drobnoustroje. Białko
znajdziesz w mięsie, rybach, soi i roślinach strączkowych. Kwasy omega-3 (wzmacniające
odpornośd) znajdziesz w rybach z zimnych mórz (tuoczyk, łosoś, sardynki), w orzechach włoskich,
pestkach dyni i siemieniu lnianym. Ogranicz: węglowodany (spowalniają działanie sił obronnych)
i tłuszcze zwierzęce (podnoszą poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, a wtedy białe krwinki
gorzej pochłaniają bakterie).
Magdalena Wrocka - dietetyk
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Warsztaty kreatywności
Oto kilka z licznych prac, które powstały podczas zajęd z dziedmi w przeciągu ostatniego kwartału.

Przez dziurkę od klucza ;-)

7 listopada w Restauracji "Sztuczka" odbyła się
uroczysta kolacja z Prezydentem Częstochowy Panem Krzysztofem Matyjaszczykiem. Kolacja
stanowiła główną nagrodę w konkursie
wypieków podczas Pikniku nad Bałtykiem.

Wraz z początkiem grudnia nasza Koleżanka Henia przeszła na zasłużoną emeryturę. Heniu,
dziękujemy Ci za Twój uśmiech i optymizm :-)
Pamiętaj, że drzwi Stowarzyszenia zawsze stoją dla
Ciebie otworem!

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”
ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
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Nr konta: ING Bank Śląski 60 1050 1142 1000 0090 30180856
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