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Drodzy Czytelnicy!
Miesiąc lipiec i sierpień to czas, na który – bez względu na wiek – wszyscy czekamy.
Dzieci czekają na wakacje, rodzice z kolei na chwilę wytchnienia od obowiązków związanych ze
szkołą i nauką dzieci. Wakacje to czas wyjazdów, wypoczynku, doznań związanych z poznawaniem
nowych miejsc i osób. Zapewne wszyscy czekamy na ten okres wakacyjny, który pozwoli na
opaleniznę, nabranie sił, wspólne spędzenie czasu w gronie znajomych przy grillu czy ognisku.
Życząc miłych chwil wakacyjnych i bezpiecznego wypoczynku, już dzisiaj zapraszamy wszystkie
nasze rodziny z dziećmi na Piknik Rodzinny w dniu 8 i 9.09.2018 r. w Parku Lisiniec.
Jak co roku, będzie dużo atrakcji, konkursów dla dzieci i dorosłych.
Czekamy na Was, licząc na liczne przybycie.
Z serdecznymi pozdrowieniami wakacyjnymi
Jolanta Ujma
Członek Zarządu Stowarzyszenia „DLA ROZINY”

Ruszył rządowy program „Dobry
start”, w ramach którego osoby
uprawnione mogą otrzymad
jednorazowe świadczenie w wysokości
300 zł w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego przez dziecko lub osobę
uczącą się.
GDZIE I KIEDY UBIEGAD SIĘ O ŚWIADCZENIE?
Rodziny biologiczne:
- od 1 lipca – w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu emp@tia
lub bankowości elektronicznej)
- od 1 sierpnia – w formie papierowej w Częstochowskim Centrum
Świadczeo ul. Nowowiejskiego 26 oraz al. Niepodległości 20/22
Szczegóły na stronie: www.ccs.czestochowa.pl
Rodziny zastępcze:
- od 1 sierpnia – w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej przy ul. POW 2
Szczegóły na stronie www.dlarodziny.com
oraz w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny. Wnioski można pobrad
bezpośrednio u pracowników. Zapraszamy.

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

530 503 739

UWAGA!
Na okres wakacji zostają
Lidia Zeller
zawieszone zajęcia
SZKOŁY DLA RODZICÓW

Zapraszamy od września!
UWAGA!
Miejska Rada
Rodziców Zastępczych
w okresie wakacyjnym zawiesza
swoje dyżury.

Bezpłatne porady prawne
Na konsultacje
z prawnikiem
zapraszamy w każdy
czwartek
(po uprzednim zgłoszeniu).
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KALENDARZ nadchodzących
wydarzeo

czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie
LIPIEC
KWIECIEŃ
Urodziny rodzin zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla dzieci
16.04-20.04.- Dni Otwarte w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny
z okazji Światowego Dnia Trzeźwości
24-25.04.- I Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy
Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego "Kierunek - Dziecko"
MAJ
Urodziny rodzin zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla dzieci
15.05.- Międzynarodowy Dzieo Rodziny, akcja „Dwie godziny dla rodziny”
16.05.- 6 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego
19.05. - Piknik „Rodzina to MY” organizowany przez Miejski Żłobek Reksio
26.05.- Dzieo Matki
27.05.- Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej
30.05.- Dzieo Rodzicielstwa Zastępczego
26.05-23.06.- Częstochowskie Dni Rodziny
CZERWIEC
Urodziny rodzin zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla dzieci
"Kulturalna środa"
01.06.- Dzieo Dziecka
03.06.- Radosny Dzieo Dziecka – piknik nad Zbiornikiem Wodociągów
04.06.- XIII Konferencja „Moje serce dało Ci dom”
10.06.- Spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka w Świętej Puszczy
18-19.06.- Wyjazd integracyjno-szkoleniowy rodzin do Kleszczowa
21.06.- Konferencja w Katowicach: "Kooperacje 3D - korzyści, koniecznośd,
kompetencje". Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat dobrych
praktyk w Częstochowie oraz w naszym Stowarzyszeniu.
23.06.- Dzieo Ojca
23.06.- Piknik Rodzin ze Stradomia
30.06- Superwizja dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących
RDD

Urodziny rodzin zastępczych
Przyjmowanie wniosków
o stypendium w ramach
kolejnej edycji programu
"Spełnione Marzenia"
01.07.- 5-lecie działalności
Częstochowskiego Centrum
Wsparcia Rodziny
SIERPIEŃ
Urodziny rodzin zastępczych
01.08.- Składanie wniosków
przez rodziny zastępcze
o świadczenie 300 zł w ramach
programu rządowego „Dobry
start”
7-8.08.- Piknik „Nowy plecak
na nowy rok szkolny”, Park
Lisiniec
11-24.08.- Kolonie dla dzieci
w miejscowości Gliczarów
Górny
31.08.- „Przystanek Warta” Piknik organizowany przez
Fundację „Adullam”
WRZESIEŃ
Urodziny rodzin zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla
dzieci
03.09.- Rozpoczęcie roku
szkolnego
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10.09-11.09.- VII Ogólnopolski
Zlot Asystentów Rodzin
w Ostrołęce
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Sezon piknikowy w pełni!
Rodzina to My
– pod takim hasłem w dn. 19 maja 2018 r. odbył się festyn
rodzinny zorganizowany przez Miejski Żłobek „Reksio”
w Częstochowie. Na uczestników czekało wiele atrakcji:
zabawy, pokazy sportowe, taoce, dmuchaoce, konkursy
z nagrodami, targ staroci, wystawa psów rasowych,
degustacja
kuchni
staropolskiej...
Animatorzy
ze
Stowarzyszenia „DLA RODZINY” również nie zawiedli. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy. Plac przy
żłobku wypełnił się barwnymi postaciami: motylami,
tygryskami, spidermanami, piratami, księżniczkami... Z balonów, na życzenie najmłodszych, tworzyliśmy
różnorodne kreacje. Chłopcy zwykle prosili o szable, którymi później toczyli walki; u dziewczynek
popularnością cieszyły się kwiatuszki i pieski. Pogoda dopisała i pozwoliła na zabawę do późnych godzin
popołudniowych. (EM)

Piknik Samorządowy
Dnia 27 maja br. nasze Stowarzyszenie po raz kolejny
uczestniczyło w pikniku samorządowym zorganizowanym
przez Centrum Organizacji Pozarządowych Wydziału Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, JOWES - Jurajski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Agencji Rozwoju
Regionalnego w Częstochowie S.A oraz Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.
Mimo, iż Stowarzyszenie „Dla Rodziny” nie odniosło
sukcesu w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko podmiotów
ekonomii społecznej, to spośród blisko 60 organizacji
pozarządowych uczestniczących w pikniku prezentowaliśmy się nadzwyczaj okazale. Pracownicy
Stowarzyszenia z chęcią i z dużym profesjonalizmem odpowiadali na pytania zainteresowanych naszą pracą,
a także rozdawali ulotki dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Mieszkaocy Częstochowy, oprócz zapoznania
się z ofertą częstochowskich organizacji pozarządowych, mogli także skorzystad z bogatej oferty kulturalno
– oświatowej pikniku: koncertów, występów scenicznych, atrakcji dla dzieci i wystaw tematycznych. (AW)

Radosny Dzieo Dziecka
Można powiedzied, że udział w lokalnych piknikach to nasza
specjalnośd :-) W niedzielę 3 czerwca po raz kolejny razem z Panem
Dariuszem Kapinosem współorganizowaliśmy Piknik z okazji Dzieo
Dziecka przy zbiorniku wodnym na Kucelinie. Zabawa trwała od rana
do godzin popołudniowych czerwcowego, słonecznego dnia. Oprócz
atrakcji tj: coroczny konkurs wędkarski czy pokaz modeli pływających,
pokazy sztuk walki czy przejażdżki samochodami off road, dużym
zainteresowaniem cieszyły się też dziecięce animacje, w których
prowadzeniu prym wiedli nasi pracownicy. Pod naszym stoiskiem
ustawiały się kolejki dzieciaków chętnych do pomalowania twarzy,
a dzięki pracy naszych koleżanek, dzieci chod na chwilę miały
możliwośd wcielid się w bajkowe postaci księżniczek czy superbohaterów. I jakby świat na chwilę stał się
lepszy…:) Jak zwykle zużyto także setki balonów na potrzeby balonowych kreacji dla naszych pociech,
a chętnych na profesjonalne manicure także nie brakowało. Radośd dzieci, jak i zadowolone twarze
rodziców utwierdziły organizatorów w przekonaniu, że takie działania scalają rodzinę i są wspaniałą okazją
do wspólnego spędzenia czasu z dziedmi. (JS, AW)
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Spotkanie integracyjne w Świętej Puszczy
10 czerwca 2018 r. Miejska Rada Rodziców
Zastępczych wraz ze Stowarzyszeniem "DLA
RODZINY" po raz kolejny zorganizowała integracyjny
piknik dla rodzin zastępczych i ich wychowanków. Na
pikniku byli również rodzice objęci wsparciem
asystentów rodzin i na wspólnej zabawie mogli
spędzid czas z dziedmi w „ładnych okolicznościach
przyrody”. Tradycyjnie, gościny użyczył ośrodek
rekolekcyjny „Święta Puszcza” w Olsztynie. Na
miejscu czekały na dzieci liczne atrakcje, baoki
mydlane, zabawy ruchowe z animatorem, chod
największym zainteresowaniem maluchów cieszył się dmuchany statek. Starsze dzieci mogły rywalizowad
w konkurencjach wymagających sprytu i sprawności fizycznej, jak na przykład skoki przez linę, bieg
z użyciem chusty Klanzy, czy taniec synchroniczny. Główną atrakcją pikniku był spacer przez górę Biakło do
rezerwatu Sokolich Gór i szukanie skarbu w jaskini Olsztyoskiej. Dla młodszych dzieci była to pierwsza
okazja zobaczenia, jak wygląda jaskinia „od środka”, ale wszyscy spisali się dzielnie i nikt nie bał się mroku
rozjaśnionego tylko światłem latarek. Po powrocie z długiego spaceru wszystkim bardzo smakowały liczne
wytwory kulinarne, pieczone kiełbaski, owoce, warzywa, przekąski, ale największym powodzeniem cieszyły
się kubeczki z kolorowymi galaretkami przygotowane przez zawodowe mamy zastępcze. Podsumowaniem
pikniku może byd przysłowie ludowe, że „brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”, gdyż wszyscy nasi
milusioscy po dniu na świeżym powietrzu wymagali gruntownej kąpieli. Liczymy na to, że w przyszłym roku
pogoda również dopisze i będziemy mogli w podobny sposób spędzid czerwcową niedzielę. A za ten rok
serdecznie dziękujemy organizatorom. (MM)

Rodzinny wyjazd do aquaparku
W dniach 18 i 19 czerwca wychowankowie
zawodowych rodzin zastępczych mieli okazję spędzid
dwa dni na wypoczynku w Ośrodku „Solpark”
w Kleszczowie. 15 wychowanków pod opieką swoich
rodziców zastępczych i dwóch pracownic naszego
Stowarzyszenia korzystało z licznych atrakcji, które
oferują baseny w ośrodku. Młodsze dzieci
zabezpieczone dmuchanymi kołami, a jak trzeba, to
pieluszką do pływania też, pływały z falą ciesząc się, że
„nie dotykają ziemi”. Starsze dzieci powyżej 10. roku
życia mogły korzystad z emocjonującej przejażdżki
zjeżdżalnią, "dzieci" powyżej 40stki też, ciesząc się, że
towarzystwo maluchów zmusza ich do wykonania rzeczy, na które nie odważyliby się bez młodszych
„motywatorów”. Aby wyschnąd i odpocząd, dzieci bawiły się „w kuleczkach”, a ich rodzice w tym czasie
korzystali ze szkolenia przeprowadzonego przez mediatora naszego Stowarzyszenia. Wieczór
podsumowano rywalizacją rodzin na kręgielni. Jeśli ktoś chciał i miał jeszcze siłę, mógł pospacerowad,
porównując ciszę prowincjonalnego miasteczka z krajobrazem wypełnionym futurystycznym przemysłem
pobliskiego Bełchatowa. Bardzo nowocześnie wyglądał również hotel, w którym przeznaczono nam nocleg.
Obszerne, nowocześnie wyposażone pokoje dostarczyły dzieciom pozytywnych doznao, na szczęście
serwowane posiłki były tradycyjne i dzieci po tak aktywnie spędzonym czasie pałaszowały z apetytem i bez
grymasów. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację EY. (MM)
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Asystentura pod lupą
Kogo może wspierad asystent rodziny? Prof. AJD Izabela Krasiejko
Do 31 grudnia 2016 roku, realizując zadania na postawie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny wspierał głównie rodziny
z trudnościami w realizacji funkcji opiekuoczo-wychowawczej. Zapisy ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poszerzają zakres odbiorców
usług asystenta o kobiety i rodziny, w których zachodzi prawdopodobieostwo
wystąpienia takich trudności w związku ze specjalnymi potrzebami w zakresie
opieki, pielęgnacji lub wychowania wynikających z problemów zdrowotnych
dzieci.
Odbiorcami działao asystenta rodziny są więc:
- rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuoczo-wychowawczej
(standardowe zadania asystenta rodziny realizowane w oparciu o ustawę
o wspieraniu rodziny),
- kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji
niepowodzeo położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny,
- rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie (Wzór zaświadczenia: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-iprofilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/) potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
- rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuoczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie
zajęd rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty (program
„Za życiem”).
Dziecko z zaburzeniami w rozwoju posiada specjalne potrzeby w zakresie pielęgnacji, opieki
i wychowania. Dlatego też uznano, że kobiety w ciąży powikłanej i rodzice dzieci przewlekle chorych i nie
w pełni sprawnych potrzebują wsparcia w przygotowaniu się do takiego rodzicielstwa lub w wypełnianiu
funkcji opiekuoczo-wychowawczej.
Kobieta w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej
oraz w sytuacji niepowodzeo położniczych oraz rodzina dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka,
u którego zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu” są uprawnieni do
poradnictwa w zakresie:
przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
wsparcia psychologicznego,
pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnieo pracowniczych;
dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeo opieki zdrowotnej.
Koordynacją ww. poradnictwa zajmuje się asystent rodziny. Polega ona na opracowywaniu
wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu przez asystenta rodziny
w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia, w celu
umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.
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"Asystent rodziny – mój zawód i moja pasja" Osobista relacja naszej koleżanki Justyny
Asystentem rodziny jestem od 2015 roku w Częstochowskim Centrum
Wsparcia Rodziny. Asystent dawniej kojarzył mi się z pracą w biurze,
gdzie prezes bądź dyrektor miał asystenta, który decydował
o spotkaniu lub wyjazdach służbowych. Asystent rodziny jest nowym
zawodem powołanym do pracy z rodziną w obszarze wsparcia rodziny.
Kultura działania asystenta tworzona jest w Polsce od lat 90-tych XX
wieku. Asystent współpracuje z rodziną, która przeżywa trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczej w miejscu jej
zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Rodzina
stanowi punkt odniesienia i początek większości działao.
Początki nie były łatwe, w zasadzie niewiele wiedziałam, jak
pracowad i współpracowad z rodziną. Obawiałam się, jak rodzina
zareaguje na moją osobę i z jakim problemem w rodzinie będę
musiała się zmierzyd. Ale, jak to bywa, początki zawsze są trudne
i pełne obaw.
Pierwszą moją rodziną była matka samotnie wychowująca trójkę dzieci i z czwartym w ciąży, po
dużej życiowej traumie i stracie męża. Od samego początku złapałyśmy super kontakt i współpraca
z rodziną układała się pozytywnie. Będąc u rodziny, często pomagałam dzieciom w odrabianiu lekcji lub
czytałam bajki, a wszyscy siadali i słuchali, co mam im do powiedzenia. Małymi krokami realizowane były
cele założone w planie pracy, a rodzina coraz lepiej sobie radziła. Ze wszystkich stron szukałam sponsorów
i pomocy, ponieważ w rodzinie było dużo potrzeb w zakresie wyposażenia mieszkania. Pierwszym
potrzebnym sprzętem AGD była lodówka, której rodzina nie miała a później telewizor, meble itd. W grudniu
zgłosiłam rodzinę do "Szlachetnej Paczki" i to był przełom w pomocy dla rodziny. Dzieo przed wigilią dotarła
pomoc wraz z panią, która była sponsorem (prezes jednego z banków w Polsce); rodzina otrzymała pomoc
o wartości ok. 6000zł. Radośd dzieci i matki była ogromna, a ja cieszyłam się, że mogłam jeszcze coś więcej
zrobid i pomóc tej rodzinie. Drugą formą pomocy był list do Ministra z Kancelarii Prezydenta Polski, który
napisałam wspólnie z Panią Prezes Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny - Lidią Zeller. Rodzina
otrzymała wsparcie finansowe, które zostało przekazane rodzinie przez panią prezes tuż przed świętami.
Obecnie rodzina nie jest już objęta moim wsparciem, ale pozostaje ze mną w kontakcie i często jeszcze
matka dzieci radzi się, jak wzmocnid swoją funkcje opiekuoczo- wychowawczą wobec swoich nieletnich
dzieci.
Bardzo często w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny nie ma odpowiedniej
komunikacji, więc jesteśmy pośrednikami między matką, córką lub mężem. Asystent rodziny musi byd
wszechstronny i posiadad wiedzę z różnych dziedzin, jednak kluczową umiejętnością musi byd empatia,
której nie da się zdobyd na żadnych studiach i nie da się kupid, trzeba po prostu ją posiadad i nieś pomoc
drugiej osobie, która jej potrzebuje. Z wielkim zaangażowaniem i chęcią pomagam moim rodzinom i udaję
się w środowisko, a rodziny czekają na mnie i z utęsknieniem pytają, kiedy będę następnym razem. Dzięki
empatii i zaangażowaniu oraz wdzięczności rodzin za wsparcie, które im udzielam, z wielką radością
wykonuję ten zawód.

Przez dziurkę od klucza ;-)
Trwają prace budowlane w budynku przy ul. Sułkowskiego
przeznaczonego na nową siedzibę Częstochowskiego Centrum
Wsparcia Rodziny. Zarząd Stowarzyszenia bierze udział w spotkaniach
dotyczących doboru materiałów oraz kolorystyki pomieszczeo.
Przewiduje się, że do nowego "domu" wprowadzimy sie pod koniec
roku. Ile będzie miejsca na spotkania dla naszych rodzin oraz na
zajęcia dla dzieci!
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Kącik dietetyczny Magdy
Jedzmy warzywa i owoce – na zdrowie
Warzywa i owoce znajdują się na pierwszym miejscu
piramidy żywieniowej. Dostarczają one składników
odżywczych niezbędnych dla zdrowia i prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Dzienne zalecanie spożycie
warzyw i owoców powinno wynosid przynajmniej 700 g,
z czego ¾ powinny stanowid warzywa, a pozostałą częśd –
owoce. Powinny byd dodawane do każdego posiłku.
Warzywa i owoce są bogatym źródłem witamin i składników
odżywczych, dzięki czemu zapobiegają chorobom
cywilizacyjnym w tym schorzeniach układu krążenia, chronią
przed nowotworami oraz wzmacniają odpornośd.
W odpowiednio zbilansowanej diecie warzywa powinny
pojawid się min. w trzech posiłkach w ciągu dnia. Są one
niskokaloryczne, wartośd energetyczna 100g to ok 10-40 kcal. Warzywa zawierają dużo wody i mało
węglowodanów, przez co nie podnoszą gwałtownie poziomu cukru we krwi. Większośd owoców i warzyw
ma naturalną niską zawartośd tłuszczów i kalorii. Żadne nie zawierają cholesterolu. Sosy i przyprawy oraz
inne składniki mogą wnosid dodatkowe tłuszcze, kalorie lub cholesterol. Błonnik pokarmowy pochodzący
z warzyw i owoców, jako częśd zbilansowanej zdrowej diety, pomaga obniżad poziom cholesterolu w krwi,
może też zmniejszad ryzyko choroby serca. Błonnik ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
jelit. Przeciwdziała zaparciom i uchyłkowatości jelit. Produkty zawierające błonnik, jak np. warzywa czy
owoce, zapewniają uczucie sytości przy mniejszej ilości kalorii.
Szczególnie polecane są warzywa mocno zielone, żółto-pomaraoczowe i czerwone, które zawierają:
witaminę A niezbędną w procesie widzenia, witaminę E, kwas foliowy oraz przeciwutleniacze. Im bardziej
intensywny kolor warzyw, tym więcej w nich cennych składników odżywczych. Wzbogad dietę również
o warzywa bogate w witaminę C która zwiększa odpornośd na zakażenia, przyspiesza gojenie się ran
i siniaków oraz wspomaga osłabiony odchudzaniem organizm. Nieocenione będą: liście pietruszki,
czerwona papryka, jarmuż, brokuły, brukselka, kalafior, kalarepa, kapusta oraz szpinak. Jeśli cierpisz na
obrzęki lub twojej nadwadze towarzyszy nadciśnienie, zwród uwagę na warzywa bogate w potas, takie jak:
pomidory, ziemniaki, pietruszka, jarmuż, czosnek, chrzan, buraki, brukselka i brokuły. Z owoców w potas
bogate są: banany, awokado, kiwi, melon oraz owoce suszone.
Stosowanie diety bogatej w warzywa i owoce w ramach zbilansowanej zdrowej diety ma szereg
korzystnych oddziaływao na organizm:
pomaga zmniejszad ryzyko udaru, a byd może również i innych chorób sercowo-naczyniowych;
może zmniejszad ryzyko cukrzycy typu II;
może chronid przed niektórymi nowotworami, np. rakiem jamy ustnej, żołądka, jelita grubego
i odbytu;
może obniżad ryzyko wystąpienia choroby wieocowej serca dzięki dużej zawartości błonnika;
w przypadku produktów bogatych w potas może zmniejszad ryzyko nadciśnienia, tworzenia się
kamieni nerkowych, oraz pomagad w zmniejszeniu ubytku kości;
ze względu na małą ilośd kilokalorii w przeliczeniu na porcję tych
produktów, może pomóc w obniżeniu spożycia energii i dzięki temu
przyczyniad się do zmniejszenia ryzyka powstawania nadwagi i otyłości.
Dla osób z nadwagą, jeszcze bardziej korzystne jest spożywanie
warzyw, ponieważ owoce, ze względu na naturalną zawartośd cukrów,
dostarczają z reguły większej ilości energii niż warzywa.
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Co nowego w "Parasolu"?
Stowarzyszenie realizuje projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej”, który rozpoczął się
w styczniu 2017 r. Zakooczenie projektu przewidziane jest na koniec 2018 roku, działanie
współfinansowane jest 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 drugim kwartale 2018 r. trwała ciągła rekrutacja do projektu, podczas której pojawili się
nowi uczestnicy. Grupy docelowe do których kierowane są działania w ramach projektu to:
- 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.
Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie do zapoznania się
z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia, skąd można pobrad dokumenty
rekrutacyjne, przeczytad regulamin. Zapraszamy także do siedziby Stowarzyszenia.
W ramach projektu kontynuowane jest wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin
zastępczych zawodowych oraz prowadzących RDD. Dla tej grupy docelowej funkcjonuje grupa
wsparcia, oferowany jest pakiet animacyjny. Nowi uczestnicy korzystają z zajęd szkoły dla rodziców
i wychowawców.
Z usamodzielnianymi wychowankami, pracują
moderatorki nadzorujące proces usamodzielniania osób
przygotowujących się do opuszczenia rodzinnej pieczy
zastępczej. Natomiast osoby z rodzin dysfunkcyjnych są
objęte wsparciem asystenta rodziny, który udziela im
wielopłaszczyznowej pomocy, starając się motywowad
do poprawy jakości życia. Aktualnie ta grupa uczestników
może korzystad z zajęd w ramach grupy wsparcia/grupy
samopomocowej, konsultacji wychowawczych dla
rodziców, warsztatu - zarządzanie finansami, pomocy
prawnej w zakresie prawa rodzinnego. (KP)

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