
Zapraszamy wszystkich chętnych do zostania 
wolontariuszem w Częstochowskim Centrum Wsparcia 

Rodziny. Poszukujemy chętnych osób głównie do 
udzielania korepetycji dzieciom mającym trudności 
w nauce. Wolontariat odbywa się na terenie CzCWR  

lub w miejscu zamieszkania dziecka, 
w godzinach popołudniowych. Dokładny termin jest 

ustalany indywidualnie z wolontariuszem, 
 w dogodnym dla niego czasie. 

W ramach wolontariatu można brad udział również 
w innych działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie 
,,DLA RODZINY'' np.: zajęcia kreatywne dla dzieci, pikniki 

i inne. Wystawiamy stosowne  zaświadczenia.  
Jeśli chcesz zostad u nas wolontariuszem skontaktuj się 

z nami! Zapraszamy do współpracy! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 
 
 

  
 

                                                            

 
 

            

          
 
         
       Konsultacje całodobowe  
           dla rodzin zastępczych:  

            530 503 739  

 

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr 16, kwiecieo 2019 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Za nami 6. rocznica naszego Stowarzyszenia. Jak ten czas szybko płynie!  
W ciągu tych sześciu lat zdobyliśmy spore doświadczenie, ale nadal ustawicznie  
podnosimy swoje kwalifikacje i umiejętności na szkoleniach, kursach, warsztatach. 
 Podejmujemy się nowych wyzwań! Okazję ku temu stworzyła przeprowadzka  
do nowej siedziby przy ul. Sułkowskiego 9. Wreszcie w pełni możemy realizować 
 nasze plany dotyczące dodatkowych zajęć i spotkań z rodzinami! Szczegółowy  
opis naszych działań odnajdą Państwo w niniejszym wydaniu biuletynu. 
 Zakończyliśmy szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych – co cieszy nas bardzo, bo 
kolejne dzieci będą miały zapewniony dom oraz bezpieczeństwo. Przed nami realizacja nowych 
projektów, największy z nich to „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej ". Wszystkie nasze 
dodatkowe działania mają jeden cel – rozszerzyć ofertę i możliwości wspierania naszych rodzin i dzieci.  
 Zbliżają się Dni Rodziny a wraz z nimi szeroka gama zajęć, spotkań, konkursów, pikników. Już 
dziś serdecznie zapraszamy do udziału. 
 Wydanie naszego biuletynu zbiega się obecnie ze Świętami Wielkiej Nocy. Z tej okazji życzymy 
Wszystkim radości i spokoju, aby ten świąteczny czas był czasem dla rodziny!  
 
       Pozdrawiam wiosennie i świątecznie!  
          Lidia Zeller 

 
 
Pozdrawiam wiosennie i świątecznie!  
Lidia Zeller 

 

 
 

 
 
 
 

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. 

 

              Dyżury KONSULTANTA  
   DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  
     wtorek,  godz.  10:00-14:00 
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Wydarzyło się…  

czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

STYCZEO 
08.01.- Spotkanie z Prezydentem Miasta Częstochowy w nowej siedzibie CzCWR 
15.01.- Pierwsze zajęcia z dogoterapii  
16.01.- Szkolenie z RODO dla pracowników Stowarzyszenia 
18.01.- Udział w warsztatach "Poznaj magię ciemni fotograficznej" w Miejskiej Galerii 
Sztuki 
22.01.- Spotkanie z Izabelą Trojanowską zorganizowane przez Fundację dla Rozwoju 
24.01.- Uroczystośd z okazji Dnia Babci i Dziadka 
28.01.- "Między nami - kobietami" - spotkania dla kobiet 
29.01.- Spotkanie ws. projektu dla młodzieży z pieczy instytucjonalnej zorganizowane 
przez UJD 
 
LUTY 
Szkoła dla Rodziców - dla kandydatów na rodziny zastępcze 
Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione 
01.02.- Urodziny rodzin zastępczych - jubilatów stycznia 
01.02- Zajęcia wzmacniania więzi rodziców z dziedmi 
4 i 18.02.- Grupy wsparcia dla rodziców biologicznych 
06.02- Spotkanie partnerstwa "Częstochowa DLA RODZINY" 
07.02- Zajęcia kulinarne dla dzieci 
11 i 18.02- Język migowy dla pracowników Stowarzyszenia 
11-22.02.- Ferie ze Stowarzyszeniem "DLA RODZINY" 
12.02.- Wizyta studyjna pracowników socjalnych z Torunia 
15.02.- Szkolenie nt. zagrożeo związanych ze SMOGiem 
16.02.- Trening Umiejętności Społecznych dla usamodzielnionych wychowanków  
19.02.- Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych 
19.02.- Szkolenie "Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży" 
23-24.02.- Udział w Ogólnopolskim Turnieju Taoca Towarzyskiego Zorba 
25.02.- Urodziny rodziców zastępczych - jubilatów lutego 
25.02.- "Między nami - kobietami" - spotkania dla kobiet 
27.02. - Uroczysta inauguracja działalności CzCWR 
28.02.-  Superwizja dla rodzin zastępczych zawodowych 
 
MARZEC 
Rozpoczęcie Szkoły dla rodziców - dla rodzin zastępczych 
Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i prowadzących RDD 
4 i 18.03.- Grupy wsparcia dla rodziców biologicznych 
8 i 20.03.- Zajęcia kulinarne dla dzieci 
12 i 19.03.- Język migowy dla pracowników Stowarzyszenia 
13.03- Zajęcia kulinarne 
15.03.- Spotkanie partnerstwa "Częstochowa DLA RODZINY" 
15 i 29.03.- Zajęcia taneczne dla dzieci 
16.03-  Trening Umiejętności Społecznych dla usamodzielnionych wychowanków 
20.03- Spotkanie Miejskiej  Rady Rodziców Zastępczych z panią Moniką Pohorecką  
20.03.- Zajęcia kreatywne o tematyce wiosenno-wielkanocnej 
21.03.- Wizyta studyjna przedstawicieli PCPR z Bielska Białej 
22.03- Szkolenie pt. "Poznaj swoje prawa - przemoc ekonomiczna- niealimentacja"  
22 i 26.03.- Szkolenie "Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży" 
25.03- Szkolenie pracowników CzCWR nt. Ustawy "Za Życiem" 
25.03- "Między nami - kobietami" - spotkania dla kobiet 
28.03- Urodziny rodziców zastępczych - jubilatów marca 
31.03-03.04.- XIV Ogólnopolskie Forum "Zawsze z Rodziną" - Ciechocinek  

 

                               
KALENDARZ nadchodzących 

wydarzeo 
 
 

 
 

 
 

 

KWIECIEŃ 

02.04- Światowy Dzień Wiedzy Na 
Temat Autyzmu 
10-11.04- Ogólnopolskie Spotkanie 
Organizatorów Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej i Jednostek Samorządu 
Terytorialnego pn. „Kierunek – 
dziecko” w Licheniu Starym 
15.04. - Szkolenie dla dzieci 
i młodzieży o tematyce uzależnień 
23.-24.04.-  Szkolenie "Rozwój 
psychoseksualny dzieci i młodzieży" 
27.04. - Warsztaty survivalowe 
w Parku  Lisiniec 

MAJ 

11.05.-  Szkolenie "Rozwój 
psychoseksualny dzieci i młodzieży" 
18.05.- Piknik w Żłobku Miejskim 
"Reksio" 
26.05.- Dzień Matki 
26.05.- Piknik Samorządowy 
27.05-23.06.-  Częstochowskie Dni 
Rodziny w Stowarzyszeniu "DLA 
RODZINY" 
30.05.- Konferencja rodzicielstwa 
zastępczego 
 
CZERWIEC 

01.06.- Dzień Dziecka 
09.06.- Piknik Integracyjny dla rodzin 
zastępczych w Świętej Puszczy 
23.06.- Dzień Ojca 
 
Wydarzenia i zajęcia cykliczne: 
 
- Urodziny rodzin zastępczych 
- Szkoła dla Rodziców  
- Zajęcia kreatywności dla dzieci 
- Zajęcia wzmacniania więzi dla 
rodzin biologicznych 
- Trening Umiejętności Społecznych 
dla pełnoletnich wychowanków 
- Grupa wsparcia dla rodziców 
biologicznych 
- "Między nami - kobietami" - 
spotkania dla kobiet 
- Zajęcia kulinarne dla dzieci 
- Zajęcia taneczne da dzieci 
- Trening czystości, budżetu i dbania 
o wizerunek zewnętrzny 
- Język migowy dla pracowników 
Stowarzyszenia 
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Ferie - czas na wspomnienia! 

Co nowego w Stowarzyszeniu? 

 
 
Po raz kolejny organizacja zimowych ferii dla dzieciaków objętych 
wsparciem Stowarzyszenia obfitowała w wiele atrakcji, dzięki którym 
nasze pociechy mogły odpocząd po ciężkim półroczu szkolnym 
i „naładowad baterie” przed kolejnymi wyzwaniami edukacyjnymi. Ale 
jeśli ktoś spodziewał się, że ferie będą miały charakter czysto 
rekreacyjny, to musiał szybko zrewidowad swoje myślenie.  
 „Edukacja przez zabawę” to pierwsze, co ciśnie się na usta, 
chociażby po zajęciach plastycznych, kiedy to wykonany przez dzieciaki 
m.in. robot, czołg czy samochód powstał  
z surowców wtórnych.  
 Kto z nas nie chciał kiedyś zostad rycerzem, bądź nie marzył by byd księżniczką… W takie czasy 
dzieciaki miały okazje się cofnąd chociażby poprzez wycieczkę na czternastowieczny zamek w Bobolicach 
czy oglądając przedstawienie „Roszpunka” w częstochowskim teatrze 
 im. A. Mickiewicza. 
 A jeśli już mowa o księżniczkach to pojawiły się one we własnej osobie podczas organizowanego 
u nas balu karnawałowego. Czuliśmy się wtedy szczególnie bezpiecznie, gdyż  
w większości księżniczkom towarzyszyli supebohaterowie, tacy jak Zorro czy Spiderman. 

 Na pewno dużą frajdą, szczególnie dla tych najmłodszych, było 
spotkanie z policjantem, który w ciekawy sposób opowiadał im 
o bezpiecznych sposobach spędzania ferii. 
 A które z dzieci nie lubi czekolady i pysznych deserów?… Okazja 
zasmakowania prawdziwej czekolady i podpatrzenia procesu jej 
produkcji pojawiła się podczas wycieczki do krakowskiej manufaktury 
czekolady. Powodzeniem cieszyło się też wyjście do kawiarni „Cafe del 
corso”, gdzie spełnialiśmy indywidualne życzenia dzieci, co do wyboru 
słodkości, a królowały najczęściej desery, lody i gofry. 
  Wieczór filmowy, oczywiście z popcornem, stanowił także 
ciekawą alternatywę dla czasu często spędzanego przed komputerem, 

stanowiąc dopełnienie pełnych wrażeo ferii w naszym Stowarzyszeniu. (AW) 

 
 
 
 
 
 
 

Przeprowadzka do siedziby przy ulicy Sułkowskiego, a co za tym idzie, 
dogodne warunki lokalowe, otworzyły nam nowe możliwości do 
organizowania różnorodnych zajęd dostosowanych do różnych grup 
odbiorców. Na brak pracy nie możemy narzekad! Poniżej przedstawiamy 
naszą aktualną ofertę. 

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

- Szkoła dla Rodziców – skierowana jest do rodziców chcących wzmocnid 
swoje kompetencje rodzicielskie. Uczy dialogu z dziedmi, budowania 
z nimi głębszych relacji  i radzenia sobie z problemami dnia codziennego. 
- Samopomocowe grupy „Między Nami Kobietami '' – to "czas Kobiet dla Kobiet z Kobietami o Kobietach". 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu i są okazją do szczerych rozmów przy dobrej kawie. 

DLA RODZIN BIOLOGICZNYCH 
- Zajęcia mające na celu wzmocnienie więzi rodziców z dziedmi - odbywają się w każdy wtorek w klubie dla 
dzieci. Mama (lub tata) ma okazję, by spędzid czas ze swoim dzieckiem i byd tylko dla niego. Obecny 
podczas spotkao asystent rodziny, modeluje zachowania rodzica, wzmacniając umiejętnośd prawidłowego 
spędzania czasu z dzieckiem.  
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Zajęcia kulinarne 

- Trening czystości, gospodarowania budżetem i dbania o wizerunek zewnętrzny - jest nową propozycją 
w naszym kalendarzu wydarzeo. Podczas zajęd z asystentem rodziny rodzice biologiczni nabywają (lub 
wzmacniają) umiejętności przydatne w życiu codziennym. W tym czasie dzieci, pod okiem zawodowego 
tancerza, poznają techniki taoca i muzykoterapii. Zajęcia odbywają sie raz w miesiącu. 
- Grupy wsparcia to spotkania organizowane dwa razy w miesiącu, dające możliwośd integracji rodziców 
biologicznych, poznania ich problemów i trosk oraz wsparcia ich pozytywnych zamierzeo  i działao. 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
- Warsztaty kreatywności są stałą i chyba najstarszą formą naszych zajęd dla dzieci. Pobudzają wyobraźnię, 
wzmacniają sprawnośd grafomotoryczną dzieci, rozwijają nowe pasje. 

- Dogoterapia to innowacyjna forma pracy z dzieckiem w naszym 
Centrum. 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. Zajęcia z psem - 
Saszą odbywają sie w każdy wtorek 
- Zajęcia taneczne z elementami choreoterapii to kolejna 
propozycja dla dzieci. Taniec wyzwala w uczestnikach pozytywne 
emocje, takie jak  radośd, zadowolenie, poczucie jedności.  
Podstawowe elementy taoca, takie jak ruch i rytm, stają się drogą 

do uzyskania harmonii ciała i umysłu, pomagają w poznaniu siebie i swoich emocji. Zajęcia taneczne mają 
miejsce 2-3 razy w miesiącu. 
- Zajęcia kulinarne dla dzieci - odbywają sie dwa razy w miesiącu i pokazują, że gotowanie jest pasjonujące. 
Wychowankowie, pod opieką swoich bliskich, nabywają odpowiednich nawyków żywieniowych, uczą się 
zasad prawidłowego żywienia oraz higieny.  

DLA USAMODZIELNIONYCH WYCHOWANKÓW 
 Wychowankowie, którzy ukooczyli 18 lat, zwykle muszą zmierzyd się z nowymi problemami 
i wyzwaniami "świata dorosłych". Zdarza sie, że stoją na rozdrożu, nie zawsze wiedzą, jak sobie poradzid. 
Trening Umiejętności Społecznych ma na celu wsparcie młodych ludzi u progu ich samodzielności. 
Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu. 

DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA 
 Pomoc społeczna to dziedzina, która wymaga ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy, 
kompetencji i umiejętności. Obecnie nasi pracownicy szkolą sie z podstaw języka migowego, biorą udział 
w szkoleniach dotyczących rozwoju psychoseksualnego dzieci, korzystają ze wsparcia superwizorów, aby 
"przegadad" problemy w rodzinach, które mają pod opieką. Ponadto, zainteresowani  rozwojem osobistym 
oraz zawodowym, biorą udział w szkoleniach wyjazdowych, m.in. organizowanych przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. 

DLA WSZYSTKICH 
 Aktualnie nasze Centrum oferuje wsparcie ze strony następujących specjalistów: psycholog, 
psychoterapeuta, edukator seksualny, logopeda, pedagog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, 
prawnik. 
 Szczegółowe informacje na temat zajęd i terminów znajdą Paostwo u swoich asystentów 
i koordynatorów oraz  pod numerem telefonu: 502 985 101. (EM) 
 
 
 
Sposób żywienia dzieci wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny oraz na zdolnośd uczenia się. Zasoby, 

w które zostanie wyposażony młody organizm, są podstawą dobrego funkcjonowania przez wiele lat. 

Dlatego młody wiek to najlepszy czas, by uczyd świadomej postawy racjonalnego odżywiania. Kuchnia jest 

dla dziecka miejscem niesamowitym, ciekawym, kojarzącym się z różnorodnymi zapachami, ciepłem 
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Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej 

i ulubionymi smakami. Odpowiednio dobrane do wieku dziecka zabawy z mąką, 

ciastem, jak również uczestnictwo w przygotowaniu potraw są niezapomnianym dla 

niego przeżyciem. Nasza propozycja przygotowuje dziecko z jednej strony do tego, 

aby w przyszłości wybierał zdrowy tryb życia, a z drugiej strony stymuluje rozwój 

jego percepcji, koordynacji, sprawności manualnej oraz uczy samodzielności. Nasze 

dzieci poznają "świat od strony kuchni" poprzez różnorodne doświadczenia. 

Ponadto,  cała zabawa prowadzona jest wspólnie z opiekunem, co pozwala na 

poprawę komunikacji w rodzinie, wzmacnia więzi dziecka z opiekunem, a przede 

wszystkim pozwala na wspólne spędzanie czasu. Przygotowywanie posiłków jest 

okazją do kształtowania nawyków higienicznych i innych czynności zawiązanych 

z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Celem zajęd jest m.in.: kształtowanie u dzieci i rodzin 

odpowiednich nawyków żywieniowych, promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie zasad 

prawidłowego żywienia, kształtowanie czynności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych, 

rozwijanie umiejętności odtwarzania powierzonych zadao oraz rozwijanie sprawności manualnych oraz 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. (IB, JK) 

 

 
 
Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej to nazwa projektu, 
prowadzonego przez Urząd Miasta Częstochowy. Realizatorami zadao 
są: Fundacja Oczami Brata i Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku 
i rodzinie „DLA RODZINY”. Projekt zakłada utworzenie ośrodka wsparcia 
dla dorosłych z niepełnosprawnością oraz kompleksowe działania na 
rzecz rodzin przeżywających trudności. 
 Projekt – obejmujący łącznie 190 osób defaworyzowanych, 
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, będących 
w trudnej sytuacji czy przeżywających kryzysy – realizowany będzie do 

kooca grudnia 2020 roku. Jego celem jest deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie jakości 
i dostępności usług świadczonych w lokalnej społeczności. 
 Projekt obejmie m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające ją, rodziny 
z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuoczo-wychowawczych, osoby niesamodzielne, osoby 
z niepełnosprawnością, a także członków gospodarstw domowych, którzy opiekują się osobami 
z niepełnosprawnością. Projekt będzie przeciwdziałał izolacji takich osób, przyczyni się do ich aktywizacji, a także 
integracji międzypokoleniowej. 
 Stowarzyszenie „DLA RODZINY” realizuje drugie zadanie projektu: wsparcie dla rodziny przeżywającej 
problemy życiowe, rodzinne czy wychowawcze. Na wsparcie mogą też liczyd usamodzielniający się 
wychowankowie pieczy zastępczej, wymagający szerszego wsparcia i pogłębionej terapii. Będą mogli skorzystad 
z pomocy psychologa, terapeuty rodzinnego, logopedy czy edukatora seksualnego. Metody i sposoby 
oddziaływania będą dopasowane do wieku, możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych osób objętych 
wsparciem. Uzupełnieniem pracy z rodziną będą usługi asystenta rodziny – pozwoli to na integrację rodziny, 
zapobieganie przemocy domowej czy zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną. Rodziny zastępcze 
będzie wspierała koordynatorka rodzinnej pieczy zastępczej. 
 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), 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 Subregion Północny. 
 Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby uczestniczyd w proponowanych formach wsparcia 
prosimy o kontakt z pracownikami w siedzibie Stowarzyszenia „DLA RODZINY” przy ul. Sułkowskiego 9 oraz 
odwiedzenie naszej strony internetowej. (KP) 
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Kącik Konsultanta ds. Przeciwdziałania Przemocy 

 

 

 

 
 
 

KONFLIKT A PRZEMOC 
 

Często w mediach słyszymy o przemocy i jej skutkach, 
o przykrych sytuacjach, jakie mają miejsce, gdy strony nie 
potrafią dojśd do porozumienia. Czy zawsze jednak w takich 
sytuacjach dochodzi do przemocy?  Jaka jest różnica  
pomiędzy konfliktem a przemocą? 
 Konflikt jest nieodłącznym elementem życia 
i koniecznośd radzenia sobie rozmaitymi sytuacjami 
konfliktowymi jest wpisana w codziennośd. Konflikty i kryzysy 
w rodzinie są nieuniknione, albowiem samo zetknięcie się dwóch osobowości powoduje konfrontację. 
Tam, gdzie istnieją rozbieżności co do postaw, celów i sposobów ich realizacji, może pojawid się spór. 
    Wiele konfliktów, jakie niesie życie, jest sprawnie rozwiązywana przez zainteresowane strony, 
a wysiłek włożony w uporanie się z problemem może wzbogacad relacje. Mamy wtedy do czynienia 
z konfliktem, którego rozwiązanie uwzględnia interesy obydwojga partnerów a bezpośrednie 
komunikowanie swoich uczud i potrzeb wzmacnia wzajemne zrozumienie i tworzy przestrzeo do 
współpracy. 
 Negatywny wpływ na rodzinę mają konflikty nierozwiązane  lub  załagodzone. W takich 
przypadkach mogą zanikad pozytywne uczucia łączące rodzinę, prowadząc nawet do wystąpienia 
wzajemnej wrogości. Częste konflikty w rodzinie wywołują nieprawidłowe postawy wychowawcze. 
Nieprawidłowe postawy rodzicielskie nie pozwalają zaspokajad podstawowych potrzeb psychicznych, 
a także w stosunkach między rodzicami, gdy któreś z nich nie podziela takiej postawy, stają się źródłem 
licznych nieporozumieo. Powodują one napięcia i konflikty wśród wszystkich członków rodziny.                             
 Konflikty w rodzinie bardzo często prowadzą do przemocy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, 
wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, 
powodujące cierpienie i szkody. 
 Przemoc jest zjawiskiem wynikającym z działania, które charakteryzuje: 
* intencjonalnośd – działanie jest zamierzone mające na celu całkowitą kontrolę nad ofiarami,  
* naruszanie praw i dóbr osobistych ofiary, wykorzystanie przewagi, naruszenie podstawowych praw 
człowieka, 
* wyraźna asymetria sił – ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy, zawsze jedna strona ma przewagę, 
* powoduje ból i cierpienie – naraża zdrowie i życie, powoduje mniejszą zdolnośd do samoobrony. 
 Właśnie asymetria sił powoduje, że zachowanie agresywne staje się przemocą. W sytuacji, gdy 
brak przewagi jednego partnera nad drugim, gdy siły obu stron są wyrównane, możemy mówid 
o konflikcie. 
 Charakterystyczne dla cyklu przemocy jest to, że przemoc w każdym kolejnym cyklu jest 
zazwyczaj gwałtowniejsza i narasta.                        
 Należy pamiętad, że przemoc nie jest czynem jednorazowym, ale przebiega według pewnego 
cyklu. Cykl ten składa się z trzech następujących po sobie faz.  
1. Faza  narastania napięcia – w tej fazie pojawiają się nieliczne, o małym nasileniu incydenty 
przemocy, wyczuwalny jest wzrost napięcia. 
2. Faza gwałtownej przemocy – w tej fazie dochodzi do niekontrolowanego rozładowania napięcia. 
Cechą, która odróżnia tę fazę od pierwszej jest całkowity brak kontroli sprawcy nad zachowaniami.  
3. Faza „miodowego miesiąca” – w tej fazie dominują zachowania sprawcy, polegające na okazywaniu 
miłości, uprzejmości i wszelkich miłych zachowao wobec partnera.  
 Osoby uwikłane w przemoc boją się zmian, przyzwyczajają do sytuacji, w jakiej żyją. Chęd 
poprawy swojego życia słabnie wraz z upływem czasu spędzonego z oprawcą.   (AT) 
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Kącik Specjalistyczny 

 

 

 

 

 

Psychoterapia uzależnieo alkoholowych oraz zespół 
FAS - Marta Korzonek, psycholog 
 
Problemy związane z uzależnieniem od alkoholu dotyczą nie 
tylko osoby, która pije, ale także jej całej rodziny, stąd często 
można spotkad się z określeniem, że choruje wówczas cała 
rodzina, ponieważ uzależnienie jednego z członków rodziny 
wywiera niszczący wpływ na pozostałych1. W artykule tym 
przedstawię krótko charakterystykę terapii alkoholowej. 

Terapię można by zdefiniowad jako sumę wszystkich 
interwencji mających na celu zatrzymanie rozwoju choroby 

alkoholowej oraz prowadzących alkoholika do skutecznego wytrwania w trzeźwości.  Zarówno badacze, jak 
i praktycy są zgodni co do tego, że stosowanie jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na 
ich skład chemiczny i profil działania, nie może byd traktowane jako leczenie uzależnienia od alkoholu. Przez 
wiele lat, w lecznictwie odwykowym w Polsce, powszechną i często jedyną "metodą", było "leczenie 
uczulające" lub "leczenie awersyjne" polegające na wymuszaniu abstynencji poprzez podawanie pacjentom 
leków w formie doustnej lub w formie implantu. Dzisiaj traktuje się to jako działania nieprofesjonalne, 
a w niektórych przypadkach nawet nieetyczne2.  

 Podstawową formą leczenia jest dzisiaj psychoterapia uzależnienia, a sam proces terapeutyczny to 
ciężka i żmudna praca, zawierająca w sobie wiele różnorodnych działao, których efektem powinny byd 
głębokie i możliwie trwałe zmiany. Zmiany te powinny dotyczyd postaw, przekonao, zachowao, 
przyzwyczajeo, relacji z innymi, przewartościowania systemu wartości, a także sposobów przeżywania, 
odczuwania, myślenia itp.3  
            Programy zdrowienia planowane są na okres wielu miesięcy, a nawet lat. Początek ich stanowią 
najczęściej paro- lub kilkutygodniowe, intensywne oddziaływania prowadzone w warunkach stacjonarnych 
bądź intensywne programy ambulatoryjne obejmujące 16 - 20 godzin zajęd tygodniowo. Warunki 
stacjonarne umożliwiają zwiększenie intensywności zajęd, a poprzez to osiągnięcie w znacznie krótszym 
czasie tego, co dają wielomiesięczne programy ambulatoryjne. Drugi etap to uczestniczenie w programie 
opieki poszpitalnej, czyli terapia uzupełniająca bądź podtrzymująca, prowadzona w warunkach 
ambulatoryjnych4.  
             Niezmiernie cennym uzupełnieniem, zarówno stacjonarnych jak i ambulatoryjnych form terapii, jest 
Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików. Stąd większośd ośrodków terapeutycznych zaleca 
swoim pacjentom uczestniczenie w spotkaniach Wspólnoty AA, a ich bliskim udział w spotkaniach grup Al-
Anon i Alateen. Ponadto wiele materiałów pomocnych w terapii uzależnieo opiera się na doświadczeniach 
Wspólnoty AA5. W Polsce  funkcjonuje dośd liczna, gęsta sied grup samopomocowych, (w porównaniu do 
innych krajów) kilka tysięcy grup AA i kilkaset Al-Anon oraz stowarzyszenia abstynenckie6.  
 

                                                           
1
 M. Marmola, Funkcjonowanie systemów rodzinnych osób z uzależnieniem od alkoholu w percepcji ich dorastających 

synów i córek [w:] Alkohol-używanie, nadużywanie, uzależnienie. Kształtowanie właściwych postaw, Warszawa 2017, 

3(31), s. 243-245. 
2
 M. Mikołajczyk, Psychoterapia uzależnienia, Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek 

i Położnych w Częstochowie, IV 2008r., s. 12. 
3
 Tamże, s. 13. 

4
 Tamże. 

5
 www.anonimowi-alkoholicy.org.pl (dostęp 28.11.2017). 

6
 http://www.kongrestrzezwosci.pl/narodowy-program/ 

 

http://www.anonimowi-alkoholicy.org.pl/
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Zespół  FAS jako skutek zgubnego wpływu alkoholu na rodzinę 
 

Spożycie alkoholu przez kobiety ciężarne obecnie  zmniejsza się. Dzieje się 
tak głównie wskutek wzrostu poziomu świadomości kobiet. Jednak nadal co 4 
kobieta pije regularnie alkohol w czasie ciąży. Szkodliwy wpływ alkoholu na 
rozwijające się dziecko to również zwiększone ryzyko poronienia, wyższa 
umieralnośd okołoporodowa noworodków, a także częstsze występowanie wad 
wrodzonych. Mózg płodu jest najbardziej podatny na niszczące działanie alkoholu 
w okresie najszybszego rozwoju, to znaczy w pierwszych trzech miesiącach ciąży, 
a szczególnie w ciągu pierwszych tygodni życia, czyli zanim kobieta dowie się, że 
jest w ciąży. Ryzyko uszkodzenia wrażliwych, dopiero tworzących się neuronów, istnieje nawet przy 
minimalnych dawkach alkoholu. Każda ilośd alkoholu może przynieśd szkody dla rozwijającego się płodu, 
a skrajnie niekorzystnym skutkiem picia alkoholu w ciąży jest syndrom FAS (Fetal Alkohol Syndrom), czyli 
Płodowy Zespół Alkoholowy. Nazwa ta oznacza zespół wad wrodzonych, somatycznych (dotyczących ciała) 
oraz neurologicznych (układu nerwowego, głównie mózgu). Wady te obejmują: 

 Specyficzny wygląd twarzy, 

 Zaburzenia wzrostu, 

 Dysfunkcje mózgu (problemy z zachowaniem, uczeniem się) 
U dzieci występują wówczas niespecyficzne, trudne do zdiagnozowania i zakwalifikowania objawy, 

takie jak: trudności w uczeniu się, zwiększona wrażliwośd ośrodkowego układu nerwowego lub mniejsza 
odpornośd organizmu na schorzenia. Wiadomo, że szkody wywołane przez alkohol w okresie ciąży są 
proporcjonalne do ilości wypijanego przez kobietę alkoholu, czyli im więcej alkoholu, im częściej 
wprowadzany jest do organizmu dziecka poprzez łożysko, tym większe zagrożenie, że dojdzie do 
uszkodzenia. Nie określono minimalnej dawki alkoholu, o której można by powiedzied, że jest całkowicie 
bezpieczna dla rozwoju dziecka. Nie ma takiego napoju alkoholowego, który wypity przez  matkę w okresie 
ciąży jest bezpieczny dla jej dziecka7. 

Osoby z pFAS (Partial Fetal Alcohol Syndrome) - mają mniej natężone objawy i mniej uszkodzeo niż 
dzieci z pełnoobjawowym FAS. Ponieważ jednak pFAS trudniej zdiagnozowad, dzieci takie traktowane są 
jako zdrowe, a oczekiwania społeczne są wobec nich takie same, jak wobec innych zdrowych dzieci. 
Niemożnośd wywiązania się z narzuconych norm i ról społecznych („bądź grzeczny”, „ucz się dobrze”, 
„szanuj innych”) powoduje u dzieci długotrwałą frustrację, co doprowadza do zaburzeo zachowania8. 

 

                                                           
7
 M. Klecka, Ciąża i alkohol. W trosce o Twoje dziecko, Warszawa 2007, s. 6-9. 

8
 Tamże. 
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