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Drodzy Czytelnicy!
Pory roku tak szybko mijają… Czas biegnie i już jesień
jest z nami! W tym roku lato było piękne, dużo się działo,
ale czas złotej jesieni, spadających, kolorowych liści otwiera
przed nami nowe możliwości. Nasz zespół aktywnie przygotowuje
się do zadań, a jest ich sporo: warsztaty dla rodziców, Dni Otwarte – promujące
Rodzicielstwo Zastępcze, Kulturalna Środa, zajęcia kreatywne dla dzieci, Konferencja
Mediacyjna, IV Forum DLA RODZINY, Mikołaj i wiele, wiele innych! Zapraszamy
wszystkich Państwa do udziału, jak również do składania własnych propozycji na ten
jesienny czas!
Lidia Zeller

W Częstochowie ruszył
pionierski w skali kraju
program
bezpłatnych
badao dzieci pod kątem
zaburzeo autystycznych.
Program ma wyłonid
grupę małych dzieci zagrożonych takimi zaburzeniami i objąd
je specjalistyczną diagnostyką. Badania prowadzi Fundacja
Primo Diagnosis przy wsparciu miasta Częstochowy.
Prosimy o pomoc w realizacji projektu! Szczegóły str. 6
UWAGA!
Przypominamy, iż do 30 listopada należy złożyd wnioski
o świadczenie jednorazowe 300 zł dla ucznia w ramach
rządowego programu "Dobry Start"

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

530 503 739

Zapraszamy na zajęcia

Lidia
Zeller
SZKOŁY
DLA RODZICÓW

oraz GRUPY WSPARCIA!
Szczegóły w naszym Stowarzyszeniu!

Miejska Rada
Rodziców Zastępczych
zaprasza na konsultacje:
3. środa każdego miesiąca
godz. 16-17:00.

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

LIPIEC
Urodziny rodzin zastępczych
Wyjścia w ramach "Kulturalnej środy"
Akcja Fundacji Chrześcijaoskiej „Czytanie w bramie”, w której
gościnnie dwa razy braliśmy udział
01.07.- 5-lecie działalności Częstochowskiego Centrum Wsparcia
Rodziny
SIERPIEŃ
Urodziny rodzin zastępczych
Wyjścia w ramach "Kulturalnej środy"
02.08.- wizyta w Częstochowskim Muzeum Zapałek
03.08.- spotkanie w ramach partnerstwa "Częstochowa DLA
RODZINY" i rozpatrzenie wniosków złożonych w ramach programu

Urodziny rodzin zastępczych
08.10.- Wręczenie nagród
"Przyjaciel Rodziny 2018"
w Urzędzie Marszałkowskim
10.10.- Promocja rodzicielstwa
zastępczego na Placu
Biegańskiego, rozpoczęcie
Częstochowskiego Tygodnia
Otwartych Drzwi dotyczącego
rodzicielstwa zastępczego
14.10.- Dzień Nauczyciela
18.10.- Międzynarodowy Dzień
Mediacji
31.10.- Przekazanie na rzecz
Stowarzyszenia "DLA
RODZINY" nowego budynku
przy ul. Sułkowskiego

stypendialnego "Spełnione Marzenia".
20.08.- wycieczka do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie

LISTOPAD

31.08.- Piknik "Przystanek Warta"

Urodziny rodzin zastępczych

WRZESIEŃ

17.11.- Bal "Przedsiębiorcy
wrażliwi społecznie"

Urodziny rodzin zastępczych
Szkoła dla Rodziców
Warsztaty kreatywności dla dzieci

21.11.- Dzień Pracownika
Socjalnego
28.11.- IV. Forum DLA
RODZINY

Wyjścia w ramach "Kulturalnej środy"
08.09.- 09.09.- Piknik Rodzinny "Nowy plecak na nowy rok szkolny"

GRUDZIEŃ

09.09. - Światowy Dzieo FAS

Urodziny rodzin zastępczych

10.09.-11.09.- VII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodzin w Ostrołęce

Szkoła dla Rodziców

18.09.- wizyta gości z bliźniaczego dla Częstochowy miasta Pforzheim
28.09.- warsztaty dla usamodzielnionych wychowanków "Jak radzid

Warsztaty kreatywności dla
dzieci

sobie z tremą"
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Mikołaj z Ulicy Krakowskiej

W minionym kwartale nasi pracownicy brali udział w różnorodnych
szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Katowicach

Nabór wniosków do programu
stypendialnego "Spełnione
Marzenia"
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Wakacyjne wydarzenia Stowarzyszenia ;-)
Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy dwudniowym wyjazdem do Ośrodka „Solpark” w Kleszczowie,
w którym wzięli udział nasi wychowankowie wraz z rodzicami zastępczymi. Wszyscy uczestnicy
skorzystali z licznych atrakcji basenowych, oferowanych przez Ośrodek. Podczas odpoczynku dzieci
bawiły się w „kuleczkach”, a ich rodzice brali udział w szkoleniu,
przeprowadzonym
przez
mediatora
naszego
Stowarzyszenia.
Uwieoczeniem dotychczasowych wrażeo była rywalizacja rodzin na
kręgielni.
1 lipca 2018 był dla nas szczególną datą, ponieważ obchodziliśmy
piąte urodziny istnienia Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny,
które zostało powołane przez gminę miasto Częstochowa. Nasz jubileusz
celebrowaliśmy w towarzystwie Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa
Matyjaszczyka, Pana Dariusza Kapinosa oraz przedstawicieli rodzin
zastępczych. Podczas spotkania był czas na podsumowanie i wspomnienia
dotyczące początków naszej działalności, a także na podziękowania
władzom miasta, osobom zaprzyjaźnionym Centrum oraz pracownikom za
pracę, wytrwałośd i zaangażowanie w podejmowane działania. Tę miłą atmosferę osłodził nam
przepyszny urodzinowy tort, a wisienką na torcie było przekazanie prezentu – roweru jednej
z wychowanek naszego Stowarzyszenia.
W ramach „kulturalnej środy” zorganizowaliśmy dla
dzieci szereg wyjśd tj.: do Kina Studyjnego OKF Iluzja na film pt.
„Odlotowy nielot”, do muzeum „Zagroda Włościaoska” na
wystawę „Retro-etno”, na kręgle do Klubu Stacherczak,
Muzeum Produkcji Zapałek, dwukrotne wyjście do centrum
rekreacji „Stacja Grawitacja”. Większośd z tych wydarzeo
kooczyło się słodką niespodzianką dla dzieci w formie lodów
i upominków.
W duchu piłkarskich emocji nasz partner – Fundacja
Chrześcijaoska Addulam, organizowała „Czytanie w bramie”,
które polegało na czytaniu książki autorstwa Grzegorza Kasdepke pt. „Drużyna pani Miłki, czyli
o szacunku, odwadze i innych wartościach” dzieciom w podwórkowych bramach dzielnicy Stare
Miasto. Pracownicy naszego Stowarzyszenia gościnnie brali udział w tym przedsięwzięciu, pełniąc rolę
narratora, sędziego i trenera.
Wśród tych wszystkich wydarzeo nie mogliśmy zapomnied o naszych talentach. Po raz kolejny
odbyło się spotkanie partnerstwa „Częstochowa DLA RODZINY”, podczas którego nastąpiło
rozpatrzenie wniosków złożonych w ramach programu stypendialnego „Spełnione marzenia” –
realizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Dzięki tej edycji
programu przyznano stypendia na łączną kwotę 8 900 zł
dzieciom, które realizują swoje zainteresowania w zakresie taoca
towarzyskiego, baletu, pływania, piłki nożnej i jazdy na rowerze.
W okresie wakacyjnym, jak w każdym miesiącu,
świętowaliśmy urodziny rodziców zastępczych. Spotkanie odbyło
się w miłej atmosferze, przy smakowitym cieście. Jubilaci
otrzymali drobne upominki w formie słodkości i kwiatów – mamy
nadzieję, że będą przypominały rodzicom o tym szczególnym
dniu :)
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Pod koniec wakacji, przenieśliśmy się w czasie o 66 milinów lat, odwiedzając krainę dinozaurów
w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Przebyliśmy z dziedmi podróż promem kosmicznym,
wehikułem czasu aż do ekspozycji tematycznych i ścieżki edukacyjnej, prezentującej rekonstrukcje
gadów i płazów o naturalnej wielkości! Spośród wszystkich atrakcji największym zainteresowaniem
cieszyła się ekspozycja czaszek. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Wakacyjny relaks
rodzin zastępczych”.
Mimo, że dzieci po dwumiesięcznym wypoczynku wróciły do szkół, my wciąż prężnie
działaliśmy, aby umilid im ten czas. W dniach 8 i 9 września w Parku Wypoczynkowym "Lisiniec"
współorganizowaliśmy Piknik Rodzinny „Nowy plecak na nowy rok szkolny”, na którym zostały
wręczone plecaki z całą wyprawką szkolną, również dzieciom z naszego Stowarzyszenia. Oprócz tego
czekały na nie liczne atrakcje m.in. malowanie twarzy, balonowe kreacje, „dmuchaoce” i wiele innych.
(MPro)

Piknik "nad Bałtykiem"
W dniach 8 – 9 września na terenie Parku Wypoczynkowego
"Lisiniec" odbył się kolejny już piknik rodzinny podsumowujący akcję
„Nowy plecak na nowy rok szkolny”. Tym razem, w przeciwieostwie
do poprzedniego roku, pogoda nam dopisała, a i Zakopane było jakby
trochę bliżej… Wszystko za sprawą muzycznej gwiazdy tegorocznego
pikniku – Sławomira, który wystąpił przed częstochowską
publicznością pierwszego dnia imprezy.
Tradycji stało się zadośd i po raz kolejny zorganizowaliśmy
cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs domowych wypieków.
Do stoiska animatorów naszego stowarzyszenia jak zwykle ustawiały się tłumy dzieciaków spragnionych
przeistoczenia się chod na chwilę w bohatera ze swojej ulubionej bajki. Niesłabnącym powodzeniem
cieszyły się też „skręcane" dla dzieciaków”
balonowe miecze, pieski, żyrafy, kwiatki czy serduszka.
A nas szczególnie cieszy też fakt, iż, jak to było w latach poprzednich, częśd dzieciaków z rodzin
objętych naszym wsparciem rozpoczęło nowy rok szkolny z nowym plecakiem pełnym szkolnego
wyposażenia. (AW)

Zlot asystentów rodziny
W dniach 10-11.09.2018 r. odbył się VII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny
w Ostrołęce – podczas którego Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny miało
swoją reprezentację z niezastąpioną dr Izabelą Krasiejko. Dzięki udziale
w corocznie organizowanym Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny
uczestnicy poszerzali swą wiedzę i umiejętności w wielu zakresach związanych
z obszarami pracy asystenta rodziny. Istniała możliwośd wzięcia udziału
w dyskusjach związanych z pracą asystenta oraz przy prezentowaniu dobrych
praktyk.
Nieodzownym elementem zlotu była integracja środowiska zawodowego
asystentów rodziny z całej Polski oraz bezcenna wymiana doświadczeo między
praktykami, teoretykami w obszarze asysty rodzinnej i pomocy społecznej.
Tematem przewodnim tegorocznego Zlotu było „Kierowanie zespołem
asystentów rodziny w kontekście współpracy z instytucjami pomocowymi”. Odbiorcy zlotu współpracowali
ze sobą podczas warsztatów, wspólnie rozważając nad specyfiką pracy jak również dzieląc się swoją wiedzą
i praktyką. Omówiona została wieloaspektowa specyfika zawodu asystenta rodziny oraz jego zadao. (KJ)
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Dobre praktyki
PANI LIDIA ZELLER - PRZYJACIELEM RODZINY!
8 października w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach
odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały wręczone
nagrody w konkursie "Przyjaciel Rodziny 2018". Konkurs
został ogłoszony w czerwcu br. przez Zarząd Województwa
Śląskiego, a jego celem było wyróżnienie osób fizycznych
zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które
prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz
rodzin.
Źródło: ROPS
Komisja konkursowa oceniająca wnioski złożone
w ramach przedsięwzięcia wzięła pod uwagę m.in. rodzaj i liczbę prowadzonych działao, potrzeby
i problemy rodzin danej społeczności lokalnej, osiągnięte rezultaty, skutecznośd inicjatywy,
innowacyjnośd oraz rekomendacje kandydata.
Miło nam poinformowad, iż laureatką konkursu została pani Lidia Zeller
– prezes Stowarzyszenia "DLA RODZINY".
Inicjatywy Pani Prezes:
"Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny", Poradnia dla Rodziny oraz rozwój
asystentury, zgłoszone przez Miasto Częstochowę oraz Śląskie Forum
Organizacji Pozarządowych KAFOS, zdobyły uznanie i zostały docenione przez
komisję konkursową.
Działalnośd laureatów konkursu została zaprezentowana na stronie
Urzędu Marszałkowskiego oraz Programu "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej
Rodziny". (EM)

Ustawa "Za Życiem" – w pigułce
Kto może skorzystad?
- każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji
i poradnictwa na temat rozwiązao wspierających rodzinę),
- rodziny, w których przyjdzie na świat ciężko chore dziecko,
- kobiety, które otrzymały informacje, że ich dziecko może
umrzed w trakcie ciąży lub porodu,
- kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie,
- kobiety, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu
(poronienia, urodzenia martwego dziecka, niezdolnego do
życia, obarczonego wadami wrodzonymi lub śmiertelnymi
schorzeniami)

Gdzie uzyskad pomoc?
- Częstochowskie Centrum Wsparcia
Rodziny ul. Jasnogórska 34
tel. 502 985 101,od poniedziałku do piątku
w godz.7.30 -19.00,
w soboty 9.00- 14.00,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. POW 2
tel. 34 372 42 00, od poniedziałku do
piątku w godz.7.30-15.30,
- Placówki służby zdrowia( przychodnie,
szpitale)

W czym może pomóc asystent?
- doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
- poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
- poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
- pomoc w organizacji dnia codziennego, planowanie sposobów spędzania wolnego czasu,
- nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
- doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
- informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
- pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z przedstawicielami szkoły, przedszkola, sądu,
poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
5
- pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.
Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystad w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy
wystąpid z wnioskiem do gminy. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.dlarodziny.com.

(IB)
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Kącik specjalistyczny - dr Anna Banasiak
AUTYZM - PROGRAM WCZESNEJ DIAGNOZY
Autyzm obecnie zaliczany jest do zaburzeo neurorozwojowych.
Uznawany jest za jedno z najcięższych zaburzeo rozwoju. Jego
etiologia nie do kooca jeszcze została poznana, chod podkreśla się w
niej mocno złożonośd oddziaływao czynników genetycznych oraz
środowiskowych. Zgodnie z obowiązującymi współcześnie
kryteriami diagnostycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, zawartymi w klasyfikacji zwanej ICD -10autyzm charakteryzują nieprawidłowości w trzech głównych obszarach, tj.:
- rozwoju społecznym - w tworzeniu relacji społecznych, współdziałaniu z innymi ludźmi,
naprzemiennych interakcjach społecznych;
- komunikacji – w tym nieprawidłowości w komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej;
- zachowaniu - ograniczonych wzorcach aktywności, zainteresowao 1.
Obecna wiedza nie pozwala na wyjaśnienie faktu rosnącej liczby rozpoznao zaburzeo ze
spektrum autyzmu wśród dzieci. Autyzm, niegdyś zaliczany do grupy rzadkich zaburzeo, obecnie jest
jednym z najczęstszych problemów rozwojowych u dzieci. Z badao przedstawionych przez Centers for
Disease Control and Prevention2 wynika, że zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecne u jednej na 68
osób. Dwa lata wcześniejsze badania tej samej organizacji, obejmujące autyzm, zespół Aspergera oraz
inne rozległe zaburzenia rozwoju, wskazywały częstotliwośd na poziomie 1 na 88 osób 3. Wyniki
eksploracji4 pochodzących z innych krajów także wskazują na wysoką i stale wzrastającą tendencje
diagnozowania tych zaburzeo u dzieci.
Od wielu lat naukowcy prowadzą prace nad określeniem wskaźników umożliwiających wczesne
rozpoznanie u dziecka autyzmu i zaburzeo pokrewnych. Do chwili obecnej nie udało się jednak ustalid
jednoznacznych, rzetelnych markerów biologicznych pozwalających na diagnozę tych zaburzeo. Uwaga
badaczy skoncentrowana jest zatem na określeniu wskaźników behawioralnych, czyli
charakterystycznych zachowao dziecka, będących najwcześniejszymi tzw. prediagnostycznymi
symptomami zaburzeo ASD.
Fundacja „Primo Diagnosis” prowadzi obecnie bezpłatne badania przesiewowe pod kątem
autyzmu dla dzieci 2-letnich z gminy Częstochowa. Projekt – zadanie publiczne, realizowane jest
w ramach 2 edycji konkursu „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością”
i współfinansowany jest z budżetu miasta Częstochowy.
Program składa się z dwóch zasadniczych etapów: I etap – wywiad kwestionariuszowy
(wypełnienie przez rodzica ankiety/narzędzia M-CHAT-R służącego do oceny ryzyka zaburzeo ze
spektrum autyzmu). Analiza wypełnionego przez rodzica narzędzia pozwoli zakwalifikowad bądź nie do
kolejnego etapu. II etap – konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne/specjalistyczne.

UWAGA! Fundacja "Primo Diagnosis" zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie
informacji dotyczącej projektu oraz pomoc w jego realizacji. Szczegóły w siedzibie
organizatora w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 lok. 29 oraz na stronie
http://primodiagnosis.pl/
1

American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 wyd. Text Revision).
Washington, D.C., 2000.
2

Centers for Disease Control and Prevention (2014). Data& Statistics na: http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
[dostęp:29.06.2014].
3
Centers for Disease Control and Prevention, Prevalence of autism spectrum disorders: Autism and Developmental Disabilities
Monitoring Network, United States. “Surveillance Summaries”, 2012, 56, SS – 1, 12-28
4
C.M. Zaroff, S.Y. Uhm, Prevalence of autism spectrum disorders and influence of country of measuremnet and ethnicity. “Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology”, 2012, 47(3), 395-398.
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Strefa Rodzica
GRANICE W WYCHOWANIU
„Wychowanie to świadome i celowe działanie pedagogiczne
zmierzające do osiągnięcia względnie stałych skutków (zmian
rozwojowych) w osobowości wychowanka" (Z. Kwiecioski, B. Śliwerski
(2011), Pedagogika. Podręcznik akademicki., Warszawa, PWN, t. 1 s.
22). Czyli oznacza to, że zadaniem wychowania jest zmienianie
osobowości ucznia.
Granice można tłumaczyd na kilka sposobów. Mowa tutaj o tych,
które są bardzo ważne w życiu codziennym każdego człowieka. Już od
narodzin pokazywane są dzieciom granice. Przez to, że są im one
wpajane, mają większe poczucie bezpieczeostwa. Uczą się od
najmłodszych lat co im wolno, a czego nie. Świat staje się dla nich bardziej uporządkowany i mniej
straszny, jeśli wiedzą co mają robid i jak się zachowywad w danej sytuacji. Również uczą się tego, że
jeśli zrobią coś wbrew, to muszą ponieśd konsekwencje swoich czynów. Dziecko oczekuje od
dorosłych zdecydowania i pokazania mu, co jest mądrą i dobrą decyzją. Granice określają dziecku
obszar akceptowanych zachowao, czyli wyznaczają ścieżkę prawidłowego postępowania zgodnymi
z normami i zasadami, które panują w domu, jak i innych kręgach społecznych. Granice pozwalają
na odróżnianie hierarchii w kontekście kontroli i władzy, szczególnie w relacji opiekun – dziecko.
Granice rosną wraz z dzieckiem, to znaczy, że im starsze dziecko, tym więcej granic jest mu
wyznaczanych. Każde dziecko natomiast trzeba traktowad indywidualnie, zgodnie z jego
możliwością egzekwowania granic, temperamentem oraz przede wszystkim dostosowad do jego
wieku.
Trzeba pamiętad również o tym, że zbyt sztywne granice nie pozwalają dziecku na swobodę
i właściwe poznanie świata. Czasami opiekunowie za mocno trzymają się zasad, które
w konsekwencji oddalają dziecko od nich, gdyż wychowanek szuka ucieczki bądź jest zamknięty na
nowe doznania.
Natomiast zbyt luźne granice, czyli w rzeczywistości brak kontroli rodzicielskiej również jest
nieodpowiedni. Dzieci, które nie posiadają wyznaczonych zasad, testują opiekunów na każdym
kroku. Ignorują ich ograniczenia, jeśli takowe w koocu się pojawią. Tak wychowywane, nie ponoszą
odpowiedzialności. Dzieci nie posiadające wytyczonych granic nie mają poczucia bezpieczeostwa,
nie
wiedzą kogo mają słuchad i w czy ogóle.
Granice niestabilne pojawiają się wtedy, kiedy jest
brak konsekwencji przez rodziców. przykładem braku
konsekwencji jest sytuacja, gdy dzisiaj na coś opiekun pozwoli,
a jutro już tego samego zakazuje. Podopieczni wtedy czują
dezorientację, co prowadzid może do buntu.
Warto zatem dziecku zaufad i uczyd go
odpowiedzialności, pamiętając, że bez wyznaczonych mu granic
nigdy nie będzie wiedzied, co jest odpowiednim zachowaniem.
(Literatura: R.J. MacKenzie (2016) Kiedy pozwolid?, Kiedy
zabronid? Gdaosk, GWP) (ALR)
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Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej
Kontynuujemy 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 kolejnym kwartale kontynuowane było większośd form wsparcia
adresowanych do czterech grup docelowych. Zatrudnieni: koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodziny, moderatorzy nadzorujący
proces usamodzielnienia, a także psycholog bezpośrednio świadczyli
pomoc w środowiskach oraz w siedzibie stowarzyszenia. W dalszym ciągu
trwają:
- Szkoła dla rodziców i wychowawców (uczestnikom przekazano kolejne pakiety edukacyjne) oraz
grupa wsparcia skierowana do kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze/ prowadzących
rodzinny dom dziecka,
- Warsztaty wychodzenie z uzależnienia, trening czystości i higieny, konsultacje wychowawcze,
grupa wsparcia/ grupa samopomocowa, pomoc prawna- adresatami tych form wsparcia są osoby,
które utraciły prawo do sprawowania opieki nad dziedmi, umieszczonymi w rodzinnych formach
peczy zastępczej,
Ponadto, dzieci umieszczone w zawodowych rodzinach zastępczych/ prowadzących RDDz,
i ich opiekunowie do kooca 2018r. będą mogli korzystad z pakietu animacyjnego. Ww. co miesiąc
otrzymują np. bilety do teatru, kina, sal zabaw czy klubu fitness, vouchery do pizzerii czy lodziarni.
Taka forma wsparcia ma pomóc w zintegrowaniu rodziny zastępczej.
Z początkiem nowego roku szkolnego w ramach projektu „Częstochowski parasol pieczy
zastępczej”, kolejne dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zawodowych/ prowadzących
RDDz otrzymały wyprawki przedszkolne.
W ostatnich miesiącach do projektu dołączyli nowi uczestnicy. Przypominamy, że trwa
ciągła rekrutacja do projektu, który potrwa do kooca 2018r. Osoby zainteresowane uczestnictwem
zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia lub na stronę internetową: www.dlarodziny.com (KP)
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