
Drodzy Czytelnicy! 
 

Za nami rok 2018. Można o nim mówić różnie – albo, że był wspaniały, albo że nie za 
dobry, albo że mógł być lepszy, albo że… po prostu BYŁ!!! 

Przed nami tyle miesięcy nowego 2019 roku! Wiele marzeń, planów, nadziei!  
Jeżeli chodzi o marzenia, to nasze Wielkie Marzenie spełniło się w 200% !!! Mamy piękną, 
nową siedzibę przy ul. Sułkowskiego 9! Wreszcie w pełni możemy realizować nasze plany 
dotyczące dodatkowych zajęć, szkoleń i spotkań z Państwem! A jeżeli chodzi o nadzieję 
i pragnienia, to zależy nam na tym, aby każdy z Państwa znalazł u nas coś 
interesującego dla siebie. Prosimy o Państwa sugestie i pomoc w tworzeniu miejsca 
przyjaznego dla nas wszystkich!  
 Dobrego zdrowia w nowym roku a Milusińskim – udanych ferii!!! 
 

                                                                                                  Lidia Zeller 
 
 
 
 
 
  
           

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

  
 

                                                            

 
 

            

          
         
       Konsultacje całodobowe  
           dla rodzin zastępczych:  

            530 503 739  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr 15, styczeo 2019 

Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie! 

 

    Bezpłatne porady prawne  
w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny 

więcej informacji: 502 985 101 

 

 

Konsultacje Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych 
3. środa każdego miesiąca  godz. 09-10:00. 

 

W nowym roku zapraszamy na  
WARSZTATY DLA RODZICÓW 

oraz GRUPY SAMOPOMOCOWE DLA KOBIET! 

          Uwaga! DOGOTERAPIA czyli terapia
          z udziałem psa już od stycznia  
          w CzCWR!  Szczegóły str. 8 

     Od lutego! Dyżury KONSULTANTA  
   DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  
     wtorek,  godz.  10:00-14:00 
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

PAŹDZIERNIK 
 

Urodziny rodzin zastępczych 
Warsztaty dla rodziców 

08.10. - Wręczenie nagród w konkursie „Przyjaciel Rodziny” w Urzędzie 
Marszałkowskim. Laureatką konkursu została nasza Pani Prezes - Lidia Zeller  
10-16.10.- Tydzieo Otwartych Drzwi promujący rodzicielstwo zastępcze 
zainaugurowany Happeningiem w Alejach NMP 

10.10.- Światowy Dzieo Zdrowia Psychicznego, udział przedstawicieli naszego 
Stowarzyszenia w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie PERASADA  
18.10.- Międzynarodowy Dzieo Mediacji. Konferencja pt. „Mediacja. 
Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie” w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. 
Współorganizatorem konferencji było nasze Stowarzyszenie.  
29.10.- w ramach "Kulturalnej Środy" nasze dzieci odwiedziły Klub Myszki 
Miki. 
 

LISTOPAD 
 

Warsztaty dla rodziców 

21.11.- Dzieo Pracownika Socjalnego 

22.11.- Podsumowanie II kadencji Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych 
w Urzędzie Miasta Częstochowy. Wybory członków III kadencji MRRZ.  
25.11.- Światowy Dzieo Pluszowego Misia 

28.11.- IV Forum Dla Rodziny 

28.11.- Uroczysta kolacja rodzin zastępczych z Prezydentem Miasta 
Częstochowy – nagroda w konkursie kulinarnym zorganizowanym podczas 
pikniku rodzinnego w Parku Wypoczynkowym Lisiniec 

29-30.11.- Przeprowadzka do nowej siedziby przy u. Sułkowskiego 9 

30.11.- Wieczór Andrzejkowy 

 

GRUDZIEO 
 

Urodziny rodzin zastępczych (jubilaci listopada i grudnia) 
Warsztaty dla rodziców 

01.12.- Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ma nową siedzibę przy 
ul. Sułkowskiego 9 

03.12- Mikołaj z Ulicy Krakowskiej 
07.12.- Akcja „Jasne, że choinka” 

16-18.12.- Wyjazd szkoleniowo-integracyjny rodzin zastępczych zawodowych 
i prowadzących rodzinne domy dziecka do Kleszczowa 

18.12- Wręczenie nominacji członkom Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych 
w Ratuszu Miejskim 

19.12. - Mikołajki organizowane w ramach projektu „Częstochowski Parasol 
Pieczy Zastępczej” 

20.12.- Spotkanie mikołajowe organizowane przez Stowarzyszenie „DLA 
RODZINY” 

21.12.- Uroczysta Wigilia w Stowarzyszeniu „DLA RODZINY” 

29.12.- „Świąteczne Granie z Kubą” - impreza sportowo-muzyczna w Hali 
Sportowej Częstochowa 

W grudniu jeden z naszych wychowanków otrzymał stypendium za 

pośrednictwem Towarzystwa "Nasz Dom" z Warszawy 

 
 

 
  

KALENDARZ nadchodzących 
wydarzeo 

 

STYCZEŃ 

Urodziny rodzin zastępczych 

Warsztaty dla rodziców 

Zajęcia kreatywne dla dzieci 

14.01.- Uroczyste spotkanie 

noworoczne Prezydenta Miasta 

Częstochowy w Filharmonii 

Częstochowskiej 

21.01.- Dzień Babci 

22.01.- Dzień Dziadka 

 

LUTY 

Urodziny rodzin zastępczych 

Warsztaty dla rodziców  

Zajęcia kreatywne dla dzieci 

"Między Nami Kobietami" 

Grupy Wsparcia dla rodziców 

biologicznych 

Od 9 lutego- Szkolenia dla 

kandydatów na rodziny 

zastępcze 

14.02.- Światowy Dzień 

Zakochanych 

16.02. - Trening Umiejętności 

Społecznych dla pełnoletnich 

wychowanków 

22.02.- Zabawa Karnawałowa 

dla naszych dzieci 

27.02.- Inauguracja 

działalności CzCWR 

 

MARZEC 

Urodziny rodzin zastępczych 

Szkoła dla rodziców 

Zajęcia kreatywne dla dzieci 

"Między Nami Kobietami" 

Grupy Wsparcia dla rodziców 

biologicznych 

ZUMBA dla dzieci i dorosłych 

09.03. - Trening Umiejętności 

Społecznych dla pełnoletnich 

wychowanków 

30.03.- 6. urodziny 

Stowarzyszenia „DLA 

RODZINY” 
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IV Forum DLA RODZINY  
 

 
Forum DLA RODZINY na dobre wpisało się 
w kalendarz działalności naszego Stowarzyszenia. 
W tym roku zostało zorganizowane po raz czwarty.  
Konferencja odbyła się dn. 28.11.2018 r. w Urzędzie 
Miasta Częstochowy i była okazją do dyskusji na 
temat współczesnej rodziny, dylematów, z którymi 
borykają się rodzice oraz działao podejmowanych na 
rzecz rodzin w Polsce. W tej edycji szczególną uwagę 
poświęcono dzieciom i młodzieży  – ich potrzebom, 
odczuciom i problemom. W forum wzięło udział  163 

uczestników – 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.  
           O aktualnych działaniach w obszarze pieczy zastępczej i asystentury rodziny opowiedziała 
Pani Katarzyna Napiórkowska – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej 
i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej MRPiPS 
 Pani Małgorzata Grządziel – Kierownik Działu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 
i Przemocy w Rodzinie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach przedstawiła 
problematykę uzależnieo wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim. 
 O działalności ośrodków adopcyjnych w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej opowiedziała Pani Żaneta Janik, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 
– Filii w Częstochowie. 
 Z dużym zainteresowaniem spotkała się prelekcja Pani dr Agaty Cichoo-Chojnackiej – 
Specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuty rodzinnego i kierownika Gdyoskiego Centrum 
Diagnozy i Terapii FASD. W swoim wystąpieniu "Walizka miłosci - co dziecku rodzic spakował, 
dorosły z walizki wyciągnie" ukazała wpływ wczesnej opieki nad dzieckiem na jego funkcjonowanie 
w przyszłosci oraz relacje miedzyludzkie. 
 O tym, jak wspierad młodzież w trudnych chwilach i przygotowad ja do samodzielnosci 
mówiła Pani prof. UJD Izabela Krasiejko, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie. 
            Na zakooczenie, na pytanie "Czy wiesz, gdzie 
jest teraz Twoje dziecko?" - próbowała odpowiedzied 
Pani Dorota Zawadzka - psycholog rozwojowy 
i doradca rodzinny, znana w Polsce jako 
"Superniania". 
 Forum zostało objęte honorowym 
patronatem: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta 
Miasta Częstochowy. (EM) 
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Z Jasnogórskiej na  Sułkowskiego - czyli o przeprowadzce do nowej 
siedziby ;-) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ostatnie dni listopada były dla nas bardzo pracowite. 
Wszyscy zakasaliśmy rękawy, zadbaliśmy o wygodne, 
sportowe stroje i pełni energii rozpoczęliśmy… 
przeprowadzkę! :-D Po 5 latach działalności 
Częstochowskeigo Centrum Wsparcia Rodziny spotkał nas 
zaszczyt pracy w nowo wyremontowanym budynku, który 
mieści się przy ul. Sułkowskiego 9.  
 Budynek składa się z trzypoziomowej kondygnacji. 
Na każdym z pięter powstały pomieszczenia odpowiednie 
do potrzeb rodzin objętych naszym wsparciem oraz dla 
pracowników. Zagospodarowanie pomieszczeo było 

przemyślanym projektem, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. I tak, na poziomie 
-1, znajdują się sale szkoleniowe, sala do zajęd m.in. dogoterapii i superwizji oraz pomieszczenie 
socjalne. Na poziomie pierwszym, znajduje się gabinet Pani Prezes, pokoje asystentów rodzin, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz tzw. klubik, w którym 
będą podejmowane liczne działania na rzecz dzieci i całych rodzin przez 
pracowników Stowarzyszenia. Na ostatnim piętrze znajduje się gabinet 
pozostałych członków Zarządu, pracowników socjalnych, pomieszczenia 
terapii indywidualnych i grupowych oraz pokoje do spotkao m.in. 
rodziców biologicznych z dziedmi a także członków Miejskiej Rady 
Rodziców Zastępczych. Przemieszczanie się między piętrami ułatwia 
winda. Przed elewacją znajduje się parking z 7 miejscami, w tym 2 dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
 W dniu 8 stycznia 2019r. swoją obecnością zaszczycili nas: 
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej Adrian Staroniek, Naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówieo Publicznych Michał Konieczny, Rzecznik prasowy 
Włodzimierz Tutaj oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Małgorzata Mruszczyk. Celem spotkania była konferencja prasowa, na której Prezydent 
opowiadał o działalności, zadaniach i celach Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny oraz 
o remoncie nowego budynku.  
 Cały nasz zespół jest zadowolony z możliwości pracy w tak pięknym miejscu. Zarząd wraz 
z naszymi dwiema koleżankami, większośd pomieszczeo urządził w stylu skandynawskim. Dołożyliśmy 

wszelkich starao i ogrom serca, aby były one przyjaznym 
miejscem dla naszych klientów i gości oraz spełniały 
odpowiednie standardy. Przy procesie zagospodarowania 
budynku przyświecała nam intencja, aby jakośd 
świadczonego przez nas wsparcia dla rodzin była na jak 
najwyższym poziomie. Mamy nadzieję, że wszystkie osoby, 
odwiedzające nasze Centrum, będą z niego wychodzid 
z dużą dawką pozytywnej energii i będzie im towarzyszyło 
nasze przesłanie, które widnieje na jednej ze ścian: 
„Rodzina sprawia, że mieszkanie zmienia się w Dom”. 
(MPro)  
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Andrzejki 

Mikołajki 

 

  
 

30 listopada w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny  odbyła się 
zabawa andrzejkowa. Była to pierwsza impreza zorganizowana tuż po 
przeprowadzce do nowego budynku. Nowe warunki pozwoliły na 
zabawę z prawdziwego zdarzenia. Było profesjonalne karaoke 
prowadzone przez "Czarownice", taoce prowadzone przez nasze 
"Księżniczki" oraz kolorowe gry i zabawy. Jak przystało na prawdziwy 
wieczór andrzejkowy, każdy uczestnik mógł spojrzed w swoją przyszłośd. 
Wróżby cieszyły sie dużym zainteresowaniem. Nawet najbardziej 
nieśmiałe dzieci nie chciały kooczyd zabawy! A na zakooczenie imprezy 
zaprzyjaźnieni sympatycy muzyki dali swój koncert. (AM) 

 
 
 
 

W grudniu nie ma chyba bardziej zapracowanej osoby niż 
Święty Mikołaj. Musi on przecież dotrzed do wszystkich 
dzieci na świecie i spełnid ich wszystkie marzenia. W tym 
roku jednak miał szczególnie dużo pracy, bo aż 
trzykrotnie dzieciaki z naszego Stowarzyszenia miały 
okazję spotkania ze „Świętym”. 
Pierwsze ze spotkao miało miejsce dnia 3 grudnia 
podczas corocznej imprezy „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” 
organizowanej na terenie filharmonii przez Fundację 
Chrześcijaoską Adullam. Przed pojawieniem się na scenie 
najważniejszej tego wieczoru osoby, dzieciaki miały 

możliwośd obejrzenia spektaklu na motywach książki „Mały Książę”, który przypomniał nam 
o najważniejszych w życiu wartościach, jak przyjaźo czy szacunek do drugiej osoby. Potem było już 
tylko spotkanie z Mikołajem i prezenty, które niejednokrotnie swoimi gabarytami dorównywały 
naszym pociechom :-)  
Drugi raz Święty Mikołaj spotkał się z dziedmi dnia 19 grudnia podczas odwiedzin w nowym budynku 
naszego stowarzyszenia. Prezenty otrzymały dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 
zawodowych i rodzinnych domach dziecka. Warto dodad, że wizytę 
Mikołaja urozmaiciły warsztaty plastyczne prowadzone przez 
pracowników zaprzyjaźnionej fundacji FIS Feniks, w których dzieciaki 
chętnie brały udział.  
 Mikołaj niż zdążył porządnie wypocząd, a już następnego dnia 
ponownie zawitał do naszych drzwi z workiem prezentów. Ze względu na 
duże zainteresowanie spotkaniem i tłum dzieciaków oczekujących na 
imprezę mikołajkową, „Święty” wziął ze sobą tylko upominki, a sanie  
z reniferami był zmuszony zaparkowad na sąsiedniej ulicy :-) Tym razem 
spotkanie umilało wspólne rodzinne kolędowanie, w którym nieśmiało 
brały udział maluchy, ich opiekunowie, pracownicy Stowarzyszenia i sam 
Święty Mikołaj. 
I na koniec Wam coś jeszcze powiem, ale niech to będzie tajemnica... Św. 
Mikołaj obiecał nam, że za rok ponownie postara się nas odwiedzid :-) 
(AW) 
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Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej 

 

 

 

 

 
 

Koniec 2018 roku to także koniec działao w ramach projektu „Częstochowski 
parasol pieczy zastępczej”, który był prowadzony przez nasze Stowarzyszenie 
oraz Urząd Miasta Częstochowy. Przez niespełna dwa lata aż 184 osoby, 
a wśród nich 52 dzieci było jego uczestnikami. Z proponowanego wsparcia 
skorzystały rodziny zastępcze zawodowe, prowadzący rodzinne domy dziecka, 
dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice biologiczni, 
usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej oraz bliskie im 
osoby. Dla ww. grup docelowych oferowano wiele różnorodnych zajęd 
i warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. 
Dodatkowo zatrudnione osoby prowadziły także indywidualną pracę 
z beneficjentami w ich miejscu zamieszkania. Poza zdobywaniem dodatkowej 
wiedzy i umiejętności, regularnie oferowano wszystkim członkom rodzin zastępczych możliwośd 
wzajemnej integracji poprzez tzw. pakiet animacyjny (m.in. wyjścia do kina, teatru, na basen czy 
imprezy sportowe). Pracownicy zatrudnieni w projekcie oraz wielu z uczestników wspólnym wysiłkiem 
osiągali sukcesy, które wymiernie wpływały na sytuację osobistą beneficjentów, a w szczególności 
dzieci. Jednoznacznie można stwierdzid, że cele projektu zostały osiągnięte, doświadczenia zdobyte 
i niejeden uśmiech radości pojawił się na twarzach tych, którzy podjęli wyzwanie bycia jego częścią. 
Projekt był 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. (KP) 
 

 

WYJAZD DO KLESZCZOWA 
W ramach projektu ”Częstochowski Parasol Pieczy 
Zastępczej” rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący 
rodzinne domy dziecka wraz z wychowankami w dniach 16 – 
18.12.2018. brały udział w wyjazdowym cyklu szkoleniowo – 
warsztatowym, podnoszącym ich kompetencje zawodowe 
w hotelu „Solpark” w Kleszczowie. W trakcie spotkao i szkoleo 
rodzice mogli również podzielid się swoimi doświadczeniami, 
wymienid poglądy i spostrzeżenia dotyczące współpracy 
z sądem rodzinnym i instytucjami współpracującymi w obszarze szeroko rozumianej pomocy dziecku 
i rodzinie. W ocenie zawodowych rodziców zastępczych najważniejszym walorem integrującym ich 
małą społecznośd była okazja do podzielenia się emocjami, które nimi władają, zwłaszcza lękiem 
o powierzone im dzieci i możliwośd rozstania się z nimi w razie powrotu do rodziny biologicznej lub 
przysposobieniu ich przez rodziny adopcyjne. W czasie zajęd rodziców, dzieci miały zapewnioną opiekę 
pao pracujących w Stowarzyszeniu, które organizowały im czas poprzez zabawę i rozrywkę. 
Największym chyba powodzeniem cieszyło się karaoke oraz nauka krótkich układów 
choreograficznych, które wymyślały same dzieci (jaka szkoda, że do biuletynu w formie papierowej nie 
można załączyd filmików!). Wartym podkreślenia jest fakt, że starsze i bardziej sprawne dzieci 
pomagały maluszkom, które, z racji wieku, miały jeszcze kłopoty z koordynacją ruchową. W czasie 
wolnym od zajęd rodziny mogły korzystad z kręgielni – rozegrano krótki turniej pomiędzy rodzinami, 
kompleksu basenów i jacuzzi oraz z figloraju –czyli miejsca do wyładowania nadmiaru energii i potrzeby 
ruchu u najmłodszych. Aby uspokoid rozbrykane maluchy, w ostatni dzieo zajęd zorganizowano 
dzieciom kino – była bajka, przekąski i ciemno – doskonała aura aby się zdrzemnąd w ramionach 
starszej siostry. (MM) 
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Przez dziurkę od klucza ;-) 

Kącik dietetyczny Magdy  
 
Nowy Rok, nowa JA! 
 

Początek nowego roku kojarzy nam się z postanowieniami, 
które będziemy realizowad przez najbliższe 12 miesięcy i, co 
najważniejsze, wytrwamy w nich. Rzucenie palenia, 
przejście na zdrowy tryb życia i wiele innych pomysłów 
kłębi się w naszej głowie. Chce Was zachęcid do zmiany 
odżywiania w prosty, a zarazem trwały sposób. Kluczowe 
jest podjęcie przez nas decyzji, że chcemy zmienid swoje 
życie i zacząd jeśd zdrowiej. Zobacz, jak skutecznie 
zmotywowad się do zmiany nawyków żywieniowych. 
 Zaplanuj swój cel 
Większośd z nas, kiedy zaczyna dietę mówi „chce schudnąd”. Same słowa nie wystarczą, cel powinien byd 
mierzalny. Dlatego określ konkretnie ile dokładnie kilogramów chcesz zrzucid, a przy okazji zmieo swoje 
myślenie na temat jedzenia. Wprowadź zdrowe nawyki żywieniowe na trwałe  
w codzienne życie, a Twoje efekty będą trwałe. Daj sobie czas, pamiętaj o zdrowym rozsądku – skuteczne 
zgubienie 10 kg czy 15 kg zajmie chwilę. 
 Oglądaj metamorfozy innych 
Podczas zmiany nawyków żywieniowych, w Twojej głowie będą pojawiały się różne myśli. Nastaw się 
docelowo na sukces, ale również na porażki, które wkradną się w Twoje życie, a może bardziej talerz w tym 
czasie. Na takie sytuacje przygotuj sobie specjalne “motywatory” - zdjęcia innych osób wykonane przed i po 
odchudzaniu. Ludzie, którzy schudli kilkanaście czy kilkadziesiąt kilogramów stanowią dowody na to, że Ty 
również możesz zmienid swój wygląd - a przeciwności na Twojej drodze da się przezwyciężyd. 
 Znajdź aktywnośd, którą pokochasz 
Dwiczenia są bardzo ważnym “dodatkiem” do diety - kiedy dwiczymy, nasz metabolizm przyspiesza, 

wskazówka wagi pokazuje niższe wartości, a to… motywuje nas do wytrwania w odchudzaniu! Wybierzmy 

taką aktywnośd, jaka sprawia nam przyjemnośd. Może to byd zarówno bieganie, jak i spacery, taniec czy 

jazda na łyżwach. 

 Jedz kolorowo i różnorodnie 
Mdłe, ciągle takie same posiłki skutecznie zniechęcają nas do diety - zaczynamy bowiem tęsknid za czymś 
wyrazistym i… niezdrowym. Starajmy się zatem, aby nasze posiłki były zróżnicowane pod względem 
smakowym - w tym celu dobrze jest na przykład eksperymentowad z różnymi ziołami - oraz estetycznie 
podane. 
 Wizualizuj swoje sukcesy 
Metoda, która jest szczególnie pomocna w chwilach zwątpienia Przypomnijmy sobie wtedy, o jakie ciało 
walczymy, jak chcemy wyglądad i jak wiele może to zmienid w naszym życiu. Pamiętaj, że to jest Twoje tu 
i teraz i to Ty decydujesz sam za siebie. Innego teraz, lepszego nie będzie. 
 A teraz do roboty! Wierzę, że zaczniecie działad i że Wam się uda! 
 
 
 
 
 
 

 
  

W dn. 28 listopada 2018 r. w restauracji 

"Fabryka Ziemniaka" odbyła się uroczysta 

kolacja rodzin zastępczych z Prezydentem 

Miasta Częstochowy . Kolacja była nagrodą 

w konkursie kulinarnym zorganizowanym 

podczas pikniku rodzinnego w Parku 

Wypoczynkowym Lisiniec. 
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Grupy wsparcia dla Kobiet 

Dogoterapia  
 
Od stycznia br. w Częstochowskim  Centrum Wsparcia Rodziny dzieci 
w wieku 5-10 lat będą mogły wziąd udział w zajęciach terapeutycznych 
i edukacyjnych z pedagogiem oraz psem – Saszą. 

Celem zajęd jest dobra zabawa a przy okazji podniesienie 
poziomu rozwoju uczestników w zakresie autoregulacji emocji, uwagi, 
pamięci i motywacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zasobu słownictwa, 
umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, liczenia oraz kompetencji 
społecznych. Dzieci będą wykonywad różne dwiczenia o psiej tematyce 
oraz bawid się psem poprzez wydawanie mu komend oraz głaskanie. 
Dowiedzą się też jak bezpiecznie kontaktowad się z psem, jak się nim 
opiekowad, jak nauczyd podstawowych komend i sztuczek. Poznają psią 
mowę. 

Udział w zajęciach wymaga zgody opiekuna dziecka. Może byd realizacją wytycznych, 
zawartych w opinii lub orzeczeniu, wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.  

Dla dzieci z rodzin zastępczych możliwa jest diagnoza rozwojowych zaburzeo 
posttraumatycznych i praca w oparciu o indywidualny program.  

Zajęcia będą odbywad się co tydzieo we wtorki między godz. 16:00 a 19:00. Inne terminy są 
możliwe do uzgodnienia z osobą prowadzącą je pod nr tel. 661 46 09 17. Spotkania z psem mogą mied 
formę indywidualną lub grupową – do 3 dzieci. (IK) 

 
 
 
Rodzic zastępczy to rola, jaką niektórym z Nas przyszło pełnid w życiu. 
Sposób, w jaki jest wypełniania, zależy od osobowości, temperamentu, 
doświadczeo życiowych oraz poziomu kompetencji społecznych osoby. Aby 
przypisane role, zarówno te dotyczące życia rodzinnego jak i zawodowego 
czy społecznego, wypełniad w sposób właściwy, należy dbad o siebie. 
Relacja z samym sobą to jedna z najważniejszych relacji w życiu.  
 Samopomocowe grupy „Między Nami Kobietami '' – to czas 
Kobiet dla Kobiet z Kobietami o Kobietach. Spotkania odbywają się raz 
w miesiącu w siedzibie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00. 
Zajęcia poprowadzi trener, pracownik socjalny Joanna Gorzałka. (JG) 
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