
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Czas pędzi nieustannie i chyba przyśpiesza…! To już pięć lat naszego Stowarzyszenia! 
 Czasami wydaje mi się, że to chwilka, ale kalendarza nie da się oszukać!  
Tak więc garstka wspomnień… Za nami dużo wydarzeń, projektów, działań;  
zdarzyły się też nagrody, ale to, co najważniejsze, to ludzie! Nasz zespół mocno się 
 „poszerzył”, doszły nowe osoby. To ma duże znaczenie i wpływ na to, co i jak robimy. Nasi podopieczni, 
klienci, osoby i rodziny, które każdego dnia są z nami, potrzebują pomocy, wsparcia, czasami zwykłego 
dialogu i wysłuchania... Wszyscy oni mieli możliwość skorzystania z umiejętności specjalistów 
w rozszerzonej formule. Mamy nadzieję, że dało to oczekiwane rozwiązania i pomoc w trudnych sytuacjach.  
W ciągu tych pięciu lat zdobyliśmy spore doświadczenie, ale także ustawicznie podnosimy swoje 
kwalifikacje i umiejętności na szkoleniach, kursach, warsztatach. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, 
musimy też jeszcze sporo się nauczyć, ale to daje nam siłę do nowych wyzwań i realizacji misji, jaką jest 
nasza praca. A co ze świętowaniem piątej rocznicy istnienia Stowarzyszenia? Przyjdzie na to czas i wtedy 
razem z Państwem będziemy celebrować i cieszyć się rocznicą. Może to będzie okazja z powodu otrzymania 
nowej siedziby? Może! Dziś trochę rocznicowo, a troszkę wiosennie serdecznie pozdrawiam wszystkich 
naszych Czytelników!  
  

          Lidia Zeller  

 
 

 
 
 
 

Dziecko, które trafia do rodziny 
zastępczej, często ma za sobą 
traumatyczne przeżycia przemocy 
i doświadczenia zerwanych więzi. 
Rodzice zastępczy i profesjonaliści 
potrzebują wiedzy i narzędzi, aby 
skutecznie je wspierad. 
Odpowiedzią na te potrzeby jest 
Kodeks Bezpiecznej Opieki. 
Zachęcamy do lektury! 
http://www.koalicja.org/prawo/ko

deks-bezpiecznej-opieki/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

  
 

                                                            

 
 

            Konsultacje całodobowe  
           dla rodzin zastępczych:  

                 530 503 739  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr 12, kwiecieo 2018 

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 czwartek  
w godz. 8-10:00 

(po uprzednim zgłoszeniu). 
 

Miejska Rada Rodziców Zastępczych 
zaprasza na konsultacje!  3. środa m-ca, godz.16-17:00 

 

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia 

SZKOŁY DLA RODZICÓW 
w każdy wtorek  

o godz. 17:00 
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Wydarzyło się…  

czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

STYCZEO 

 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkoła dla Rodziców 

Warsztaty kreatywności dla dzieci 

8.01- Spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta Częstochowy 

z organizacjami pozarządowymi 

26.01.- uroczystośd z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz urodzin rodzin 

zastępczych 

30.01.- wycieczka do Żarek - zwiedzanie Muzeum dawnych rzemiosł, 

zajęcia w manufakturze Hokus Pokus 

 

LUTY 

 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkoła dla Rodziców 

Warsztaty kreatywności dla dzieci 

03.02.- Zumba i zajęcia plastyczne dla dzieci 

05.02.- zajęcia taneczne dla dzieci w USC   

07.02.- wyjście z dziedmi do kręgielni w Klubie Stacherczak 

 

MARZEC 

 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkoła dla Rodziców 

Warsztaty kreatywności dla dzieci 

Kulturalna środa 

14.03.- Ogólnopolska konferencja w Warszawie dotycząca podsumowania 

konsultacji społecznych dot. zmian ustaw wdrażających program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 

20.03.- VI Forum dla Rodziców i Nauczycieli nt. „Jak radzid sobie 

z niepełnosprawnością dziecka” w sali sesyjnej Urzędu Miasta 

29.03. - Piąte urodziny Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 

  
KALENDARZ nadchodzących 

wydarzeo 
 

KWIECIEŃ 
 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkoła dla Rodziców 

Warsztaty kreatywności dla 

dzieci 

02.04- Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu 

14.04.- Dzień Ludzi 

Bezdomnych 

 

MAJ 
 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkoła dla Rodziców 

Warsztaty kreatywności dla 

dzieci 

15.05.- Międzynarodowy Dzień 

Rodziny 

15.05. - 6. Kongres 

Rodzicielstwa Zastępczego 

w Warszawie 

26.05.- Dzień Mamy 

 

CZERWIEC 
 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkoła dla Rodziców 

Warsztaty kreatywności dla 

dzieci 

01.06- Dzień Dziecka 

04.06. - Konferencja "Moje 

Serce Dało Ci Dom" 

14.06.- Światowy Dzień 

Krwiodawcy 

23.06.- Dzień Ojca 

26.06.- Światowy Dzień Walki 

z Narkomanią 
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Stowarzyszenie "DLA RODZINY" - to już 5 lat!  

 
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY” powstało  
29 marca 2013 r. W ubiegłym miesiącu świętowaliśmy piąte urodziny.  To dobra okazja, aby na chwilę 
się zatrzymad, z satysfakcją spojrzed na to, co udało się dokonad, poczynid plany na przyszłośd... 
 

Co udało się osiągnąd przez te 5 lat? 
 

 Wydłużone godziny pracy - pracujemy od godz. 7:30 do 19:00, a od nowego roku jesteśmy 
dostępni także w soboty w godz. 9:00-14:00. 

 Mobilny punkt konsultacyjny: „Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie!”. Całodobowe 
działanie telefonu dla rodzin zastępczych: 530 503 739. 

 Poradnia dla Rodziny –  funkcjonująca w ramach projektu „Wsparcie rodziny – jasne, że 
tak”. Specjaliści świadczą pomoc od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-20:00 oraz 
w soboty w godzinach 9:00-14:00. 

 Punkt diagnostyczno-konsultacyjny dla kandydatów na rodziny zastępcze – tutaj można 
uzyskad niezbędne informacje o wymaganych dokumentach i procedurze utworzenia 
rodziny zastępczej. 

 Bezpłatny punkt mediacyjny. Rodziny zastępcze, jak również biologiczne,  
w trudnych sytuacjach na rzecz porozumienia mogą skorzystad z mediacji rodzinnych 
prowadzonych przez naszego mediatora na terenie Centrum. 

 Miejska Rada Rodziców Zastępczych – jej zadaniem jest m.in. reprezentowanie rodziców 
zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, wspieranie takich osób, pomoc 
w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych.  

 Bezpłatne porady prawne – w każdy czwartek w godz. 8:00-10:00. 

 Szkoła dla rodziców i wychowawców – podczas szkolenia rodzice uczą się dialogu oraz 
budowania z dziedmi głębokich relacji opartych na szacunku. 

 Warsztaty kreatywności  – odbywają się 1 ray w tygodniu, są skierowane do dzieci 
objętych wsparciem naszego Centrum. 

 Wolontariat „Pogotowie Lekcyjne” – dzięki wolontariuszom wiele naszych dzieci, których 
rodziców nie stad na korepetycje, otrzymuje pomoc w nauce. 

 Superwizje dla asystentów rodziny. Aby praca z rodzinami przebiegała jak najefektywniej, 
asystenci rodziny korzystają ze wsparcia superwizora . 

 Program stypendialny „Spełnione Marzenia” – ma celu wsparcie finansowe zdolnych 
i ubogich  dzieci oraz młodzieży. 

 Współpraca interdyscyplinarna, m.in. Partnerstwo „Częstochowa dla Rodziny”. Celem 
partnerstwa, w którym jesteśmy liderem, jest pomoc w opracowaniu i realizacji działao 
związanych z polityką Miasta na rzecz częstochowskich rodzin. 

 Celebrowanie urodzin rodziców zastępczych – jest formą uhonorowania ich poświęcenia 
i trudu włożonego w wychowanie dzieci. Celebrowanie urodzin ma charakter spotkao przy 
dobrym cieście i w miłym towarzystwie. Każdy z jubilatów otrzymuje od nas drobny 
upominek. 

 Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy, w którym wykonuje swoje obowiązki częśd 
naszych pracowników. Wszystko po to, by stad się jeszcze bardziej dostępnymi dla naszych 
rodzin. 
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 Projekt „Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej” – wielowymiarowe działania 
skierowane na  rodziny zastępcze oraz wychowanków pieczy będących „na progu” 
dorosłości. 

 Forum DLA RODZINY – ogólnopolska konferencja na stałe wpisała się w kalendarz naszych 
działao. Forum jest okazją do wymiany doświadczeo oraz rozmów na temat działao 
podejmowanych  na rzecz rodziny w Polsce. 

 Projekty - to ważne źródło pozyskiwania dodatkowych dochodów. W minionym pięcioleciu 
realizowaliśmy projekty organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (ASOS, FIO), Fundację EY, Urząd Wojewódzki w Katowicach, Fundację Banku 
Zachodniego WBK, Urząd Miasta Częstochowy. 

 Wycieczki - dzięki środkom pozyskanym z dodatkowych źródeł nasze dzieci zwiedziły m.in.: 
Warszawę (Muzeum powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik), Wrocław 
(Afrykarium), Polanicę Zdrój, Radzionków (Muzeum Chleba), Tarnowskie Góry (Kopalnia 
Srebra), Kołobrzeg, Sopot, Biskupin, Gniezno, Kleszczów (aquapark), Żarki (Fabryka 
Słodyczy). 

 Spotkania rodziców biologicznych z dziedmi – odbywają się na terenie Centrum, 
umożliwiają podtrzymywanie więzi dzieci z ich rodziną biologiczną.  

 Biuletyn Stowarzyszenia „DLA RODZINY” – wydawany przez nas raz na kwartał. 

 Audycje radiowe – na antenie radia Jasna Góra w każdą 1 i 3 środę miesiąca o godz. 16.45 
można wysłuchad audycji o rodzicielstwie zastępczym w Częstochowie pt: „Bezpieczna 
przystao”. Audycje nagrywane są z udziałem rodzin zastępczych oraz przedstawicielem 
naszego Stowarzyszenia. 

 Nastawienie na ustawiczny rozwój – ciągle sie szkolimy, rozwijamy, bierzemy udział 
w konferencjach.  Już wkrótce, w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku będziemy uczestniczyd 
w  I Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek 
Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek – dziecko” organizowanym przez Koalicję na rzecz 
Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz miasto Gdynia.      

 Wyróżnienie – W czerwcu 2017 r. w Warszawie odbył się Kongres Rodzicielstwa 
Zastępczego, podczas którego Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone 
przez nasze Stowarzyszenie otrzymało nagrodę za konsekwentne wspieranie rozwoju 
rodzinnej opieki zastępczej. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i motywacja do dalszej 
pracy! 
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Stowarzyszenie - we wspomnieniach Pracowników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

Trzynaście osób, siedem krzeseł, trzy biurka, odzysk mebli - mienie przesiedleocze z ZUS-u, mleczarni 
i innych instytucji. Łapanie "na lasso" darmowych pomocników do remontu. Osobiste rozciąganie 
lateksu przez osoby do tego "nieuprawnione". (...) Już wiemy jak działad: efektywnie! (...) Pozyskujemy 
środki finansowe na organizację licznych imprez plenerowych, wycieczek dla podopiecznych; 
integrujemy rodziny, propagujemy idee wolontariatu. Nauczyliśmy się, jak pozyskiwad fundusze unijne. 
Dzięki dodatkowym środkom mogliśmy rozszerzyd działania asystentów rodzin, prowadzimy warsztaty 
dla rodziców, grupy wsparcia, rozwijamy kreatywnośd dzieci, uczymy ich – bawiąc i bawimy się – ucząc. 
(...) Mamy nadzieję, że już niedługo się przeprowadzimy do nowego budynku. 
 Ileż będzie miejsca na kreatywne zajęcia dla  
naszych dzieci! 
 
 

Praca w Stowarzyszeniu "DLA RODZINY" to wyzwanie i pokusa 
łamania schematów, które od lat ugruntowały się w instytucjach 
zajmujących się  pomocą społeczną, wykonujących zbliżone zadania. 
W tym miejscu pracownik, jeśli tylko chce i jest zaangażowany, może 
mied wpływ na kreowanie środowiska pracy, liczyd na współpracę 
zespołu, zrozumienie przełożonych. Wzrost różnorodności 
proponowanych form wsparcia dla podopiecznych, ich partnerskie 
traktowanie sprawiają, że potrzebujący bardzo często odwzajemniają 
się postępami w poprawie osobistych sytuacji. Stowarzyszenie "DLA 
RODZINY" to nowe, inne spojrzenie na wsparcie rodzin, gdzie 
najważniejsze jest dobro dzieci. 
 
 

 

 
Rok 2013 był szczególny w moim życiu  
zawodowym. Pracując przez wiele wcześniejszych  
lat w instytucji samorządowej, miałem obawy co do przyszłości związanej z nowym miejscem 
zatrudnienia. Zmiana pracodawcy wnosi w życie każdego człowieka niepewnośd i zakłopotanie. Obawy te 
okazały się jednak nieuzasadnione. Z biegiem czasu wdrożyłem się w nowy system pracy. Również 
pozytywna atmosfera wśród koleżanek i kolegów oraz przełożonych w znacznym stopniu pomogła 
w aklimatyzacji w nowym miejscu. Kolejnym pozytywnym czynnikiem okazała się też możliwośd 
wykazania swojego doświadczenia i umiejętności w czasie wykonywania dodatkowych zadao. Również 
kwestie stałego wynagrodzenia oraz możliwośd uzyskania dodatkowych środków finansowych wpłynęły 
pozytywnie na postrzeganie nowego pracodawcy. Reasumując mam nadzieję, iż kolejne lata pracy 
w Stowarzyszeniu oraz pod nadzorem Pani Zeller będą równie zadowalające i efektywne, jak do tej pory. 
 

 

5 lat... tyle się zdarzyło, tylu pięknych 
i radosnych ludzi poznało, tyle inicjatyw 
i przedsięwzięd zostało zrealizowanych, 
tyle uśmiechów malowało się na twarzach 
zadowolonych dzieci. A to wszystko dzięki 
wspaniałym ludziom, którzy to tworzą i ich 
kreatywności, które dają początek 
wspanialej historii naszego 
Stowarzyszenia, dla pięknych ludzi, których 
spotykamy i szukamy dla nich ich własnej 
drogi... 
 

 
Pięd lat minęło to piękny wiek,  

pięd lat i nawet jeden dzieo.  
Na drugie tyle teraz przygotuj się,  

a może i na trzecie, któż to wie? 
 

5 lat już funkcjonujemy 
i pomagad dalej chcemy! 

A zapału nam nie brakuje, 
bo nas Szefostwo motywuje ;-) 
Stowarzyszenie nasze kochane, 

od lat pielęgnowane 
przez zarząd i pracowników 

dorobiło się niezłych wyników.  
Nasi pracownicy to zgrany zespół, 

który lubi działad wespół. 
Zawsze chętny do pomocy 

–zarówno w dzieo, jak i w nocy. 
To wspieramy, pomagamy, 

na festyny zabieramy 
wychowanków i rodziny, 
aby dzieo miło spędziły. 

Chcemy nadal się rozwijad, 
by śmietankę sukcesu móc po latach spijad. 

Tego sobie wszyscy życzymy, 
by się dalej spełniad w tym, co robimy! 
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Ferie ze Stowarzyszeniem 

 

 

 

Spełnione marzenia - III edycja 

 

 

 

Zajęcia kreatywne 

 

 

 

 
 

Można chyba powiedzied, że nasze Stowarzyszenia stało się 
specjalistą od spełniania dziecięcych marzeo. Bo któż z nas nie chciał 
w dzieciostwie znaleźd się  w samym środku fabryki słodyczy. A taką 
właśnie okazję mieliśmy w trakcie wycieczki zorganizowanej podczas 
ferii zimowych do podczęstochowskich Żarek, gdzie w Fabryce 
Słodyczy "Hokus Pokus" nasze dzieciaki nie tylko mogły przyjrzed się 
procesowi produkcji słodkości, ale także własnoręcznie wykonad 
lizaka, by potem ze smakiem go skonsumowad. Podczas tej samej 
wycieczki maluchy stały się także profesjonalnymi pizzermenami, 
wykonując własną pizzę z przygotowanych wcześniej składników. 
Pobyt w  Żarkach zakooczyliśmy zwiedzaniem niezwykle ciekawego, 
multimedialnego Muzeum Dawnych Rzemiosł mieszczącego się 
w prawie stuletnim młynie. 
 Podczas ferii ze Stowarzyszeniem, dzieci uczyły się taoczyd 
z Emanuelem, próbowały swoich sił na kręgielni, ruszały się w rytmie 
Zumby oraz tworzyły kreatywne prace podczas zajęd plastycznych. 
(AW) 
 
 
 

 
Uzdolniona młodzież oraz dzieci z terenu miasta 
Częstochowy mogły składad wnioski w trzeciej już edycji 
programu „Spełnione Marzenia”. Jest on prowadzony 
jest przez Stowarzyszenie DLA RODZINY wraz 
z partnerami porozumienia „Częstochowa dla rodziny” 
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Częstochowy. Program ma na celu wsparcie w  rozwoju 
utalentowanych dzieci i młodzieży, znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 
zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowy. 
Fundusze na stypendia zbierane są podczas balu 

„Przedsiębiorcy Wrażliwi Społecznie”. Prace komisji konkursowej, która rozpatrywała dostarczone 
wnioski zakooczyły się 5 lutego. Stypendium otrzymało 8 osób w łącznej kwocie 14 200 zł.  
 Stypendyści otrzymali dofinansowanie na zajęcia taneczne, kurs fotograficzny, zakup sprzętu  
muzycznego i sportowego, doskonalenie pływania. (MJ) 

 

 
 

Od stycznia zajęcia kreatywne odbywają się w każdy wtorek. 
Styczniowe warsztaty przebiegły w tematyce zimowej. 
W lutym dzieci wykonywały prace związane z Walentynkami. 
Wiosna przyniosła na zajęcia marcowe dużo kwiatów oraz 
Święta Wielkanocne. Dzieci świetnie się bawiły, rozwijały 
swoją kreatywnośd i wyobraźnię poznając nowe techniki 
plastyczne. Serdecznie zapraszamy w każdy wtorek w godz. 
17:00 - 19:00. (AM) 
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Co nowego w „Parasolu”? 

 

 

 

 
 
W siedzibie Stowarzyszenia 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.  

W pierwszym kwartale 2018r zostali zrekrutowani kolejni uczestnicy do czterech grup 
docelowych:  

- kandydaci na rodziny zastępcze zawodowe, prowadzący rodzinny dom dziecka, 
- dzieci przebywające w rodzinach zastępczych zawodowych,  
- usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej, 
- osoby z rodzin, w których wystąpiły problemy opiekuoczo- wychowawcze oraz osoby bliskie 

usamodzielnianym wychowankom. 
Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym, co oznacza że w dalszym ciągu można przystąpid do 

projektu. Niezbędne informacje widnieją na stronie internetowej stowarzyszenia. Stamtąd także 
można pobrad dokumenty rekrutacyjne, zapoznad się z regulaminem. Chętni mogą liczyd na pomoc 
pracowników Stowarzyszenia w wypełnieniu dokumentów i udzieleniu dodatkowych informacji. 

Pierwszy kwartał 2018r. obfitował w wiele zajęd dla dzieci. Małoletni uczestnicy mogli rozwijad 
swoje kompetencje edukacyjne podczas zajęd z zakresu języka angielskiego, matematyki, informatyki 
oraz języka ojczystego. Prowadzony był trening pamięci, socjoterapia. Kolejne dzieci skorzystały ze 
spotkao ze specjalistą w ramach zajęd psychoprofilaktyki, których celem jest niwelowanie 
niepożądanych zachowao wynikających z trudności adaptacyjnych oraz ujawnienie ich możliwości 
rozwojowych. Zajęcia dla dzieci zaplanowane są do czerwca 2018r. Rodziny zastępcze zawodowe oraz 
prowadzący RDD objęte są wsparciem koordynatorki rodzinnej pieczy zastępczej. W dalszym ciągu 
opiekunowie mają możliwośd skorzystania z grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Nowopowstałe 
rodziny zastępcze zawodowe uczestniczą także w wyjściach integracyjnych w ramach pakietu 
animacyjnego. 

W dalszym ciągu w projekcie „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” z usamodzielnianymi 
wychowankami pracują moderatorki nadzorujące proces usamodzielniania osób przygotowujących się 

do opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej. 
W   marcu pracownice zorganizowały dla 
podopiecznych warsztaty z autoprezentacji. 

Osoby z rodzin dysfunkcyjnych są objęte 
wsparciem asystenta rodziny, który udziela im 
wielopłaszczyznowej pomocy starając się 
motywowad do poprawy jakości życia. Tej grupie 
docelowej zaproponowano następujące zajęcia: 
grupa wsparcia/grupa samopomocowa, konsultacje 
wychowawcze dla rodziców, warsztat- zarządzanie 
finansami, pomoc prawna w zakresie prawa 
rodzinnego.  (KP) 
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Do przemyślenia! 

Kącik poetycki - Renata Anna Flis 

 
 
 

„Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle że w przypadku 
dzieci nie ma takich ładnych torebeczek, gdzie widać, co z każdego 
nasionka wyrośnie, i instrukcji jak się o to nasionko troszczyć. Wszystko 
jest wymieszane, wsadza się rękę do worka i bierze co popadnie. Gdy 
rodzice zaczynają hodować swoje nasionko, to mogą mieć marzenie, by 
wyrósł z niego dąb. Ale może się okazać, że zasadzili bratek. I wtedy 
rodzic, który się uprze przy dębie, będzie próbował z bratka zrobić dąb. A w rezultacie nie 
będzie ani dębu, ani bratka. Wyhoduje jakąś hybrydę, coś bardzo nieszczęśliwego. 
I skrzywdzi to nasienie. Mądry rodzic w takiej sytuacji dowie się jak hodować bratki, i zrobi 
wszystko, by jego bratek był jak najbardziej udany.”  

Augustyn z Hippony 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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 Monika Jędrasiak 
 przy współudziale pracowników Stowarzyszenia  

Chcę być taki jak ty, 
łapać życie w garść 

upajać słońcem 
każdego dnia 

i tańczyć w strugach 
wiosennego deszczu... 

Chcę trwać w miłości, 
nawet jeśli pozostał po niej 

tylko siwy dym, 
nie pozwól sercu wypalić się, 

chcę jak ty znów 
zakochać się.... 

 
 

„list do miłości” 

Bądź ze mną 
tu przez chwilę, 

tylko tyle 
tylko tyle... 

 

Ulećmy razem 
jak te motyle, 

tylko tyle, 
tylko tyle... 

 

Bądź ze mną blisko, 
zawsze tu i wszędzie, 

tylko tyle 
tylko tyle... 

 

Bądź, a serce moje 
po wieki kochać cię będzie 

tylko tyle, 
nie- aż tyle… 

 

mailto:info@dlarodziny.com
http://www.dlarodziny.com/
http://www.facebook.com/czestochowskiecentrum.wsparciarodziny

