
TRENING KONCENTRACJI I SZYBKIEGO CZYTANIA  
- to nowa propozycja zajęd  dla dzieci  

w wieku szkolnym.  
Czy Twoje dziecko ma problem  

z koncentracją uwagi? Nie potrafi 

 skupid uwagi na jednej czynności? 

Przejawia kłopoty z czytaniem oraz  

zapamiętywaniem? Te zajęcia są właśnie dla 

niego! Spotkania odbywają się 2-3 razy 

w miesiącu na terenie Częstochowskiego 

Centrum Wsparcia Rodziny. 

 Szczegóły pod numerem telefonu: 502985101 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 

   
  

 

                                                            

 
 

            

          
 
         
        
    
       Konsultacje całodobowe  
           dla rodzin zastępczych:  

            530 503 739  
  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr 17, lipiec 2019 

Drodzy Czytelnicy! 
 

I ZNOWU MAMY WAKACJE!  

Jak co roku, każdy marzy o wypoczynku i zostawieniu za sobą  

trudów minionych miesięcy. Mamy plany co do tego,   

jak spędzić ten wakacyjny, urlopowy czas. Jedni z nas chcą  

się nacieszyć morzem i plażą, drudzy pięknymi górskimi widokami, 

 potokami i wędrówkami po górach, jeszcze inni chcą zażyć kąpieli  

w jeziorach i rzekach, zbierać grzyby, jagody.  

Ale jest jeden wspólny cel - jak najlepiej wykorzystać ten czas, pobyć ze sobą, nacieszyć się tym, 

co dają nam upalne dni i ciepłe wieczory, posmakować świeżych owoców i wreszcie odrobinę 

poleniuchować! 

Tego Państwu życzę i do zobaczenia po wakacjach! 
 

         Lidia Zeller 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie! 

 

 

Uwaga! W okresie wakacyjnym 
konsultacje  

Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych  
zostają zawieszone! 

 

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

Szczegóły str. 3 
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

KWIECIEO 
Zajęcia wzmacniania więzi w Klubiku (każdy wtorek) 
Dogoterapia (każdy wtorek) 
02, 16.04.- Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych 
02.04.- Światowy Dzieo Wiedzy na Temat Autyzmu 
03, 17.04.- Język migowy dla pracowników Stowarzyszenia 
04, 11, 18, 24, 25.04.- Szkoła dla rodziców - kandydatów na rodziny zastępcze 
08.04.- Trening Umiejętności Społecznych dla pełnoletnich wychowanków 
10, 24.04.- Zajęcia kulinarne dla dzieci 
10-11.04.- II Ogólnopolskiego Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu 
Terytorialnego - Kierunek Dziecko w Licheniu Starym. 
15.04.- Prelekcje dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnieo 
16, 30.04.- Zumba dla najmłodszych 
17.04.- Zajęcia kreatywne dla dzieci 
23.-24.04.-  Szkolenie "Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży" 
26.04.- Urodziny Rodziców Zastępczych  
27.04.- Warsztaty survivalowe w Parku  Lisiniec 
27.04.- Zajęcia dla dzieci z elementami bajkoterapii oraz muzykoterapii 
27.04.- Trening budżetu, czystości i dbania o wizerunek zewnętrzny 
29.04.- "Między nami - kobietami" - spotkania dla kobiet 
29.04.- Warsztaty nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych. Spotkanie poprowadził terapeuta 
uzależnieo z Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" 
MAJ 
Zajęcia wzmacniania więzi w Klubiku (każdy wtorek) 
Dogoterapia (każdy wtorek) 
8, 11.05.-  Szkolenie "Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży" 
09, 16.,05.- Szkoła dla rodziców - rodziny zastępcze 
23, 30.05.- Szkoła dla rodziców - rodzice biologiczni 
10.05.- Szkolenie z zakresu ustawy "Za życiem". 
10.05.- Zumba dla najmłodszych 
15.05.- Zajęcia kulinarne dla dzieci 
18.05.- Festyn Rodzinny "Rodzina to MY" - Żłobek Miejski "Reksio" 
17.05.- Zespół kwalifikacyjny kandydatów na rodziców zastępczych. Miasto Częstochowa pozyskało kolejny 
Rodzinny Dom Dziecka, 2 rodziny zastępcze zawodowe oraz 6 rodzin niezawodowych. 
19.05.  Bieg "Z Siódemką na 7-kę"- nie zabrakło Reprezentantów naszego Stowarzyszenia. 
20.05.- Zakooczyliśmy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 
21.05.- Zajęcia kreatywne dla dzieci  
22.05.- Język migowy dla pracowników Stowarzyszenia 
22.05.- Wizyta studyjna gości z Rezekne (Łotwa) 
23.05.- Marsz Różowej Wstążki (Częstochowskie Amazonki) 
23.05.- Ruszyła kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 
24.05.- Superwizja dla rodziców zastępczych 
25.05.- Zajęcia sportowe dla dzieci - Forma Fitness Klub (Projekt EY) 
26.05.- Dzieo Matki;  Rodzinny Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej na Promenadzie Niemena 
27.05. - Wizyta studyjna gości z Nysy 
30.05.-  Zajęcia sportowe dla dzieci - Stacja Grawitacja (Projekt EY) 
30.05.-  Dzieo Rodzicielstwa Zastępczego;  Urodziny Rodziców Zastępczych, prelekcja nt. Ustawy "Za Życiem". 
30.05.-  Konferencja naukowo- edukacyjna pt. "Nie pytaj kogo kocham bardziej" (UJD) 
 
26.05-23.06.- Częstochowskie Dni Rodziny ze Stowarzyszeniem "DLA RODZINY" 
 
CZERWIEC 
Zajęcia wzmacniania więzi w Klubiku (każdy wtorek) 
Dogoterapia (każdy wtorek) 
01.06.- Dzieo Dziecka;  Pieszy rajd Biskupin-Sokole Góry-Olsztyn 
02.06.- Radosny Dzieo Dziecka nad Zbiornikiem Wodociągów 
03.06-  Konferencja "Moje Serce Dało Ci Dom" 
4-7.06.- Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w DOSL-ach 
06, 13.06.- Szkoła dla rodziców - rodzice biologiczni 
08.06.  Zajęcia sportowe dla dzieci - basen  (Projekt EY) 
09.06.- Piknik integracyjny dla rodzin zastępczych w Świętej Puszczy 
10.06.- Trening Umiejętności Społecznych dla pełnoletnich wychowanków 
12.06.- VII Kongres Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie 
12.06.- Popołudnie filmowe dla dzieci 
18.06.- Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych 
23.06.- Dzieo Ojca 
24.06.- "Między nami - kobietami" - spotkania dla kobiet 
Narada szkoleniowa dla policjantów - dzielnicowych z jednostek podległych KMP w Częstochowie.  
26.06- Urodziny rodziców zastępczych  
27.06.- Warsztaty teatralne dla koordynatorów Częstochowskiego Wolontariatu 
28.06.-  Zakooczenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione 
28.06.- Bajkoterapia, trening czystości i budżetu 
28-29.06.- Wyjazd z rodzinami do Woli Kalinowskiej 

 

 

 

                       

KALENDARZ 
nadchodzących wydarzeo 

 
 

 
 

 
 

 

 

LIPIEC 

01.07.- 6. Rocznica powstania 

Częstochowskiego Centrum 

Wsparcia Rodziny 

19.07.- "Czytanie w Bramie" 

(Fundacja Adullam) 

26.07. - Pieszy rajd do Olsztyna 

31.07.- Wycieczka krajoznawcza 

(Mstów) 

 

SIERPIEŃ 

06.08.- Wizyta w schronisku dla 

zwierząt 

09.08.- Wycieczka - stadnina koni 

30.08.- Piknik nad Wartą 

(Fundacja Adullam) 

 

 

WRZESIEŃ 

02.09.- Pierwszy dzień szkoły 

09.06.- Akcja Plecak w Parku 

Lisiniec 

 

 

Wydarzenia i zajęcia cykliczne: 

- Zajęcia wzmacniania więzi dla 

rodzin biologicznych 

- Dogoterapia 

- Trening koncentracji i szybkiego 

czytania 

-  Zajęcia kreatywności dla dzieci 

- Urodziny rodzin zastępczych 

- Język migowy 

Od września: 

- Szkoła dla Rodziców  

- Trening Umiejętności 

Społecznych dla pełnoletnich 

wychowanków 

- Grupy wsparcia  

- "Między nami - kobietami" - 

spotkania dla kobiet 

- Zajęcia kulinarne dla dzieci 

- Zajęcia taneczne da dzieci 

- Trening czystości, budżetu 

i dbania o wizerunek zewnętrzny 
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Survival, czyli sztuka przetrwania 

Zapraszamy do wolontariatu!  
 

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny zaprasza wszystkich 
zainteresowanych, którzy chcieliby podzielid się swoim wolnym czasem 
oraz sercem. Poszukujemy wolontariuszy przede wszystkim do udzielania 
korepetycji dzieciom mającym trudności w nauce, ale nie tylko. 
W ramach wolontariatu można brad udział również w różnych działaniach 
realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, np.: zajęcia oraz wspólne 
zabawy z dziedmi, pikniki rodzinne i inne.  
 W ostatnim czasie, w ramach poszukiwania wolontariuszy, 

braliśmy udział w  spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie 

Wzajemnej Pomocy „ Agape”. Staramy się prężnie działad, aby skutecznie 

pomagad dzieciom objętym wsparciem naszego Stowarzyszenia oraz 

zapewnid im pomoc w nauce. Spotkanie to przyniosło wiele pozytywnych 

rezultatów. Dzięki zaprzyjaźnionym Fundacjom i Stowarzyszeniom, mamy 

nadzieję, iż od września ruszymy pełną parą! Uczestniczyliśmy także w warsztatach teatralnych dla 

koordynatorów Częstochowskiego Wolontariatu, abyśmy jeszcze mocniej udoskonalali swoje 

możliwości w misji wolontaryjnej! 

 Wolontariat to działania, w których nie tylko dajemy, ale także dużo otrzymujemy zamian. 

Zapraszamy do współpracy! (EM, MP) 

 

 
W kwietniu br. Stowarzyszenie „DLA RODZINY” realizowało 

projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta 

Częstochowy, z zakresu zdrowia publicznego pt.: „Survival jako 

aktywna forma spędzania czasu wolnego”. Głównym 

działaniem było  zorganizowanie warsztatów z technik 

survivalu dla dzieci i młodzieży. Nasza kadra chciała pokazad 

dzieciom oraz nauczyd je, jak można sobie poradzid w trudnych, 

niespotykanych sytuacjach.  

Warsztaty odbyły się 27 kwietnia 

2019 r. na terenie Parku Lisiniec w Częstochowie i zostały poprowadzone 

przez Instruktora Grupy Survival-Praktyk. Nasi podopieczni nauczyli się, 

jak orientowad się w terenie, w jaki sposób krzesad ogieo, wiązad węzły, 

zdobywad wodę oraz zbudowad schronienie w każdych warunkach. 

Zajęcia były połączeniem przyjemności z pożyteczną wiedzą, która 

pozostanie na całe życie. Wiedza ta, została przekazana w łatwy 

i przystępny sposób. 

 Kilkanaście dni wcześniej, 15 kwietnia, w ramach projektu odbyły 

się prelekcje dotyczące szkodliwości używania środków 

psychoaktywnych. Spotkania zostały poprowadzone przez naszych 

specjalistów. (AKi) 
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Piknikowy zawrót głowy  

I tym razem, jak co roku nasze Stowarzyszenie brało udział 

w kilku piknikach organizowanych przez zaprzyjaźnione 

instytucje, aby uprzyjemnid czas najmłodszym i tym troszkę 

starszym również. Rozpoczęliśmy od animacji w Żłobku 

Miejskim „Reksio” w dniu 18 maja, przy ul. Sportowej, gdzie 

nasze panie uczyły najmłodszych skręcania balonów. 

Największym powodzeniem cieszyło się malowanie buziek. 

Potem na placu żłobkowym chodziło dużo spidermanów, 

tygrysków, batmanów lub motylków, większośd dzierżyła 

w rączce balonikowy miecz, szablę, pieska, kwiatuszka lub pszczółkę.  

 W kolejną niedzielę, 26 maja można nas było spotkad 

na Promenadzie Czesława Niemena w pawilonie 33, gdzie 

prezentowaliśmy działalnośd naszego Stowarzyszenia 

i szerzyliśmy ideę rodzicielstwa zastępczego. Każda 

zainteresowana osoba, oprócz ulotek, otrzymywała 

papierowy kwiat lub wiatraczek – symbol koalicji na rzecz 

rodzicielstwa zastępczego.   

 Podobne działania animowaliśmy na największym 

pikniku zorganizowanym na terenie wodociągów na 

Kucelinie w dniu 2 czerwca. Oprócz naszych sztandarowych 

baloników i malowania buziek, było również stanowisko, 

gdzie panie dbały o fryzurki i pazurki najmłodszych. Warto 

zaznaczyd, że podczas zawodów wędkarskich nie zabrakło 

reprezentantów wśród naszych wychowanków, a jeden z nich 

zajął miejsce na podium, plasując się na drugim miejscu. 

 W czasie pikniku zorganizowanego przez Miejską Radę 

Rodziców Zastępczych w Świętej Puszczy koło Olsztyna w 

dniu 9 czerwca zmieniliśmy nieco asortyment rozrywek. Ze 

względu na bardzo wysoką temperaturę powietrza największym powodzeniem cieszyły się balony, 

tym razem napełniane wodą, którą można było polewad sąsiada. Wśród najmłodszych furorę 

robiły baoki mydlane, zwłaszcza, że po krótkim instruktarzu, dzieci robiły je samodzielnie. Jedną 

z głównych atrakcji pikniku była wyprawa do lasu 

"w poszukiwaniu skarbu" Nie zabrakło konkursów 

z nagrodami.  Radosna i rodzinna atmosfera panująca 

w czasie takich spotkao, nas jako pracowników 

Stowarzyszenia, bardzo cieszy i integruje nasze działania oraz 

współpracę z naszymi rodzinami i ich dziedmi. Jak się 

wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się znów w wiosenne 

weekendy w następnym roku. (MM) 
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Między nami - Rodzinami  
 

W tym roku, po raz kolejny dzięki otrzymanemu z fundacji 

EY grantowi, w miesiącach maju i czerwcu nasze dzieciaki 

mogły skorzystad z ogromu atrakcji. I można by pomyśled, 

że organizujemy u nas co najmniej półkolonie. Zapytacie 

dlaczego?... To czytajcie uważnie...  

 Wrotkarnia, kryta pływalnia, siłownia, park 

trampolin i boisko szkolne i rajd pieszy. Oto zestaw zajęd 

sportowych, w których mieliśmy okazję brad udział. Wszystko rozpoczęło sie rajdem pieszym na 

trasie Biskupice – Sokole Góry – Olsztyn, podczas którego nasze rodziny z dziedmi mogły podziwiad 

także krajoznawcze walory naszego regionu. Kto nie przepada za piłką nożną czy jazdą na 

wrotkach, ten mógł podwiczyd na siłowni, a do tego skorzystad z rad profesjonalnego trenera 

personalnego. A jeśli i ta forma rekreacji nie wystarczała, to nie lada frajdą była wizyta w parku 

trampolin czy zawsze atrakcyjny, szczególnie w upalne dni, basen. 

Myślicie, że to już wszystko... A to tylko niewielka częśd tego, co się 

u nas ostatnio działo. Jeśli ktoś, mimo wszystko, nie przepada za 

zajęciami sportowymi, mógł wybrad zajęcia taneczne. Jeśli i to nie 

wystarczało, to można było skorzystad także z zajęd plastycznych, 

zakooczonych rozstrzygnięciem konkursu pt. "Moja rodzina i ja" czy 

zajęd animacyjnych, prowadzonych przez animatorów 

Stowarzyszenia. Na tym nie koniec... Dwudniowa wycieczka, podczas 

której mogliśmy podziwiad malownicze tereny ojcowskiego parku 

narodowego, zamek w Pieskowej Skale, słynną Maczugę Herkulesa 

i zwiedzid całkiem przypadkowo (bo na szlaku do doliny Prądnika) 

zabytkowy młyn i tartak, dopełniła "wyczerpującą" moc majowo - 

czerwcowych  atrakcji. 

 Skoro dla dzieciaków mogliśmy zorganizowad "półkolonie", to  

dlaczego nie mielibyśmy tego zrobid dla ich rodziców :-) W czasie, 

kiedy dzieci szalały na rolkach, basenie czy zajęciach animacyjnych, 

ich rodzice też nie mogli narzekad na nudę. Kto był chętny, ten mógł  

poszerzyd swoją wiedzę nie tylko o rodzicielstwie zastępczym, na 

zorganizowanych specjalnie dla rodziców zastępczych  superwizjach 

czy szkoleniach dot. ustawy "Za życiem" oraz  spotkaniach 

wzmacniających kompetencje wychowawcze tj. "Szkoła dla rodziców 

i wychowawców" i zajęciach "Między nami kobietami", ale też 

uczestnicząc w szkoleniu z języka migowego.  

 Zatem, maj i czerwiec możemy uznad za całkiem udany wstęp 

to tego, co, miejmy nadzieję, czekad będzie nasze dzieciaki podczas 

wypoczynku wakacyjnego. (AW)  

 



 Biuletyn Stowarzyszenia 

                                                        „DLA RODZINY”                                            nr 17/2019 
 

6 

 

Pieszy rajd z okazji Dnia Dziecka 

 

 

 

Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej 

 

 

 

 
 

W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka po raz pierwszy w naszym 

Stowarzyszeniu zorganizowano dla dzieci rajd pieszy po Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej. Niewielka, ale bardzo 

zdyscyplinowana grupa przeszła szlak Biskupice – Sokole Góry – 

Olsztyn. Dla dzieci z miasta wszystko było ciekawe i warte pytao: co 

to za zboże?, co to za robak?, kiedy będą jagody?, co jedzą 

mrówki?, co to jest za mapa?, co tu 

tak pachnie?, jaka jest temperatura w jaskini?, czy to prawda, że nietoperze 

śpią głową w dół?, co to za słupek?, czy widad stąd Olsztyn?, co to za drzewo? 

I tak przez prawie osiem godzin... ;-) Byd może byłoby dłużej, ale trójka liderów 

–  Piotr, Paweł i Kacper – narzuciła zabójcze dla pozostałych tempo marszu. Po 

wyjściu z pasma Sokolich Gór odpoczywaliśmy na Górze Biakło. A tam 

następne pytania – czy widad stąd mój dom?, co to za chrabąszcz?, czy jak 

pójdę tą drogą to da się dojśd do Częstochowy?, kto postawił tu krzyż?, a ten 

murek to ruiny domu?, czy są tu zające i wilki? Po dojściu do rynku w Olsztynie 

dzieci oglądały makietę przedstawiającą rekonstrukcję zamku w Olsztynie 

i balansujące rzeźby pana Jerzego Kędziory. Zakooczyliśmy ten pełen atrakcji 

dzieo jedząc lody w najstarszej na rynku lodziarni u „Szweja”. Na fali 

entuzjazmu obiecaliśmy sobie powtórkę takich atrakcji we wrześniu – może już wtedy będą grzyby. (MM) 

 
 
 
 
W naszym Stowarzyszeniu realizowane jest zadanie drugie 
projektu pn. "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej". 
W ramach zadania wsparcia udzielają: asystentki rodzin, 
koordynatorka rodzinnej pieczy zastępczej, psychoterapeutka/ 
terapeutka rodzinna, edukatorka seksualna, psycholożka, 
logopedka. Od maja 2019 r. działa placówka wsparcia dziennego, 
w której prowadzone są różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
pomagające rozładowad napięcia, rozwijad umiejętności 
społeczne, edukacyjne, manualne, ciekawie spędzid czas.  
 Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Dotychczas ze wsparcia w ramach projektu skorzystało ponad 180 osób, w tym członkowie rodzin, gdzie 

wystąpiły problemy opiekuoczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i dzieci w nich umieszczone, 

usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, kandydaci na rodziny zastępcze/ prowadzących RDDz. 

 Osoby, które zauważają potrzebę skorzystania z wymienionych form wsparcia, zapraszamy na naszą 

stronę internetową, gdzie można zapoznad się z dokumentami rekrutacyjnymi, regulaminem projektu. 

Pomocy w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i udzieleniu dodatkowych informacji gotowi są udzielid 

pracownicy Stowarzyszenia. 

 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. (KP) 
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Kącik specjalistyczny - Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci 
 

Prof. Izabela Krasiejko, Konsultant Narodowej Sieci Leczenia Traumy 

 

 
 
 
 

U dzieci skrajnie zaniedbanych i/lub doznających powtarzających 

się aktów przemocy od podstawowego opiekuna, zwłaszcza 

matki, często zmieniających środowisko życia obserwuje się tzw. 

„posttraumatyczne zaburzenia rozwojowe”1. U dziecka 

narażonego w tzw. krytycznych okresach rozwoju na odrzucenie 

i poważne zaniedbania lub na nadużycia ze strony rodzica tworzy 

się nieprawidłowy model równowagi i dotyczy on wszystkich 

funkcji. Zdarzenia traumatyczne zapisują się, bowiem w pamięci 

poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej oraz reakcjach z ciała. Dziecko, któremu zabraknie pozytywnych 

doświadczeo przywiązaniowych i w każdej chwili może doświadczyd przemocy ze strony najbliższych nie jest 

w stanie nauczyd się wielu adekwatnych do jego wieku umiejętności, gdyż nie jest skoncentrowane na 

poznawaniu świata i zdobywaniu nowych osiągnięd a na własnej egzystencji. Jego nieodłącznym 

towarzyszem jest lęk i aby nauczyd się z nim żyd reaguje na dwa sposoby: walką lub wycofaniem. 

  
 

Dziecko, które jest zaniedbywane, odrzucone, maltretowane przez podstawowego opiekuna 
lub przeżywa inne zdarzenia traumatyczne walczy o przetrwanie najlepiej, jak potrafi. 
Negatywne doświadczenia związane z relacją przywiązania rzutują na rozwój mózgu, zwłaszcza 
części nadczołowej, wskutek czego dzieci wykazują słabą zdolnośd kontrowania impulsów. 
Dzieci mogą przeżywad lęki lub okazywad wrogośd. Z powodu traumatycznych wydarzeo mogą 
bowiem pozostawad w stanie ciągłego, niekontrolowanego stresu (nadmiernego pobudzenia) 
lub nieustannie wypatrywad zagrożeo (przejawiad nadmierną czujnośd). Unikają wszelkich 
bolesnych i stresujących doświadczeo, jednocześnie próbując sprawowad kontrolę nad 
wszystkim.  

 

Objawy zaburzeo posttraumatycznych u dzieci  

U tych tzw. „T Dzieci”, u których podstawową czynnością było dążenie do przetrwania, występują 

poważne i względnie trwałe nieprawidłowości, w szczególności2: 

1. Niestabilnośd uczuciowa i fizjologiczna (dziecko wykazuje zaburzenia rozwoju kompetencji 

związanych z regulowaniem pobudzenia): 

a. niezdolnośd do modulowania, tolerowania lub wygaszania ekstremalnych stanów emocjonalnych 

(wpadanie w tzw. szał, histerię, trudne do uspokojenia), 

b. zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu o niewyjaśnionych źródłach chorobowych (np. płytki sen, 

trudności w oddychaniu, pocenie się, wstręt do jedzenia, wysoki lub niski puls, gorączka, ból 

głowy), 

                                                           
1
 L. Drozdowski, L. Drozdowski, „T” Dziecko – dziecko z doświadczeniem kompleksowej traumy, [w:] Rodzinne domy 

dziecka – opieka, wychowanie, terapia, red. L. Drozdowski, B. Weigl, Warszawa 2001, s. 91-146.  
2
 L. Drozdowski, Model and diagnosis posttraumatic developmental disorders in children and adolescents, „Annals of 

Diagnostic Paediatric Pathology”, 16, s. 15-18; L. Drozdowski, „T” Dziecko – dziecko z doświadczeniem kompleksowej 
traumy, [w:] Rodzinne domy dziecka – opieka, wychowanie, terapia, red. L. Drozdowski, B. Weigl, Warszawa 2001, s. 
91-146. 
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c. zmniejszenie lub nieadekwatne odczuwanie doznao i stanów fizjologicznych i percepcji (np. 

niewrażliwośd na ból, zmiany temperatury, brak czucia parcia na pęcherz, głodu, nadwrażliwośd 

na dźwięki, zapachy), 

d. nieumiejętnośd definiowania i opisywania emocji lub stanów fizjologicznych (np. dziecko jest 

głodne, smutne, boi się, ale nie potrafi tego nazwad). 

2. Zaburzenia w zakresie uwagi i zachowania: 

a.  brak umiejętności przewidywania zagrożeo lub utrata zdolności do ich postrzegania, w tym 

błędne reakcje na niebezpieczeostwo (np. nieumiejętnośd ocenienia wysokości i skakanie ze 

szczytu schodów, dachu, drzew, szybka jazda na rowerze, wchodzenie w interakcje 

z niebezpiecznymi osobami), 

b. utrata zdolności do obrony własnej (np. pozwalanie na zachowania przemocowe, zastyganie 

w bezruchu, nieodzywanie się, niebronienie własnego zdania), 

c.  podejmowanie ekstremalnego ryzyka lub poszukiwanie skrajnych emocji (np. chodzenie 

w niebezpieczne miejsca, kontaktowanie się z osobami, które mogą wyrządzid krzywdę, wdawanie 

się w bójki, podpalanie przedmiotów),  

d. uporczywe zachowania samokojące (np. kołysanie się i inne rytmiczne ruchy, ssanie palca lub rogu 

poduszki, uderzanie w przedmioty i części ciała, kompulsywna masturbacja), 

e. skłonnośd do nawykowych lub reaktywnych samoobrażeo (np. poprzez nacięcia na skórze, 

drapanie się do krwi, wyrywanie włosów, przypalanie skóry, pocieranie gumką), 

f. niezdolnośd do zainicjowania i utrzymywania działao celowych (leżenie lub siedzenie przez kilka 

godzin w jednym miejscu, nieumiejętnośd skooczenia rozpoczętej czynności, powolne jej 

wykonywanie). 

3. Typowe zaburzenia PSTD (zespołu stresu pourazowego): 

a. objawy ponownego doświadczania traumatycznej sytuacji, natrętne wspomnienia, niepokojące 

sny, psychologiczny i fizyczny dyskomfort spowodowany przypomnieniem zdarzenia, tzw. 

„przebłyski pamięci” (flash-back), zabawy w odgrywanie sytuacji traumatycznej,  

b. unikanie myśli, uczud, rozmów, miejsc, sytuacji lub osób, które kojarzą się z traumatycznymi 

zdarzeniami oraz niemożnośd przypomnienia sobie ważnych okoliczności tych zdarzeo, np. 

dziecko, które topiło się nie będzie chciało wejśd do wody a nawet umyd się,  

4. Zaburzenia samooceny i relacji: 

a. nadmierne zaabsorbowanie bezpieczeostwem opiekuna lub innej bliskiej osoby (np. lęk 

o opiekuna, gdy wychodzi z domu nawet na chwilę, lub że umrze),  

b. nieadekwatne wchodzenie w relacje opiekuocze lub nietolerancja na powtórne podjęcie opieki po 

okresie separacji,  

c. utrzymująca się negatywna samoocena, w tym wstręt wobec siebie, poczucie bezradności, 

nieskuteczności, „wadliwości”, 

d. ekstremalna i trwała nieufnośd, bunt lub brak 

prawidłowych interakcji w relacji z dorosłymi i rówieśnikami;  

e. reaktywna fizyczna lub słowna agresja wobec ludzi 

i zwierząt, niszczenie przedmiotów,  

f. niewłaściwe zachowania seksualne lub 

paraseksulane, w tym próby uzyskania intymnego kontaktu, 

g. utrata zdolności do regulowania pobudzenia 

wynikającego z mechanizmów empatii, np. brak empatii lub 
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nietolerancja stanów emocjonalne innych, ale także 

nadmierne reagowanie na cierpienie innych, 

h. brak dystansu lub nadmierne poleganie na 

rówieśnikach lub osobach dorosłych w zakresie 

zapewnienia bezpieczeostwa; nieseksualne próby 

uzyskania intymnego kontaktu z osobami obcymi; 

dziecko wchodzi w płytkie relacje z obcymi ludźmi, 

a odrzuca bliskich z lęku przed kolejną bliską relacją, 

wynikającym ze zranienia dziecka, 

i. kontrolowana bezradnośd, chcąc mied iluzję wpływu na własny los przegrywanie, prowokowanie 

odrzucenia, niechęci, wrogości, 

j. paradoksalne złe zachowanie w bezpiecznym środowisku wychowawczym, jako sposób na 

sprawdzenie jego wytrzymałości, akceptacji, stałości.  

„T” Dziecko ma nieprawidłowo ukształtowany wzorzec przywiązania, np. matka nadużywająca 

alkoholu nie reagowała odpowiednio na jego płacz, kontakt wzrokowy, uśmiech a zachowywała się wobec 

niego w sposób chaotyczny, nieprzewidywalny. Za identyczne zachowanie raz było karane krzykiem, biciem, 

pozbawieniem pokarmu a innym razem przytulane, pieszczone, proszone o wybaczenie. Dziecko, by to 

znieśd dysocjowało (zamrażało swoje reakcje). Jeśli zaś nie mogło znieśd napięcia było gwałtownie 

pobudzone, za co było karane i znów dysocjowało.   

Podsumowując, dziecko po doświadczeniu traumy ma zaburzoną autoregulację. Znajduje się albo 

w fazie nadmiernej aktywacji organizmu (niepokój, rozdrażnienie, agresja, panika itp.), albo poniżej 

optymalnego poziomu aktywacji (odrętwienie, sny na jawie, luki w pamięci postrzeganiu, zastyganie 

w bezruchu), tak jakby dziecko chciało oszczędzad energię. Mówi się też, że dziecko dysocjuje (jest 

zamrożone), czyli przestaje odczuwad ból czy strach, tak jakby wychodzi z siebie i staje obok 

(depersonalizacja) lub ma wrażenie, że sytuacja, której doświadcza jest nierealna (derealizacja). Dzięki temu 

mechanizmowi dziecko nieświadomie poszukuje bezpieczeostwa, ukojenia. Przejście pomiędzy tymi 

skrajnymi poziomami aktywacji – pobudzeniem i zamrożeniem, występuje bardzo gwałtownie. Zwykle 

dziecko nadmiernie pobudzone jest dyscyplinowane a apatyczne aktywizowane z użyciem przymusu. 

Zdrowe dziecko zareaguje prawidłowo, natomiast dla „T Dziecka” przymus będzie generatorem poczucia 

zagrożenia i utrwali jego zaburzenia. Zachowania dziecka są bowiem wynikiem działania tzw. „mózgu 

przetrwania” i oparte w głównej mierze o procesy nieświadome oraz niepoddające się samokontroli. 

Ponadto generowane są w niższych piętrach układu nerwowego: w pniu mózgu, śródmózgowiu, układzie 

limbicznym. Dla porównania u dziecka wychowującego się w prawidłowo funkcjonującym środowisku działa 

tzw. „mózg uczący się”, gdzie procesy nieświadome i prymitywniejsze w sensie rozwojowym modyfikowane 

są na wyższych piętrach układu nerwowego – w korze mózgowej.  

Każde jednak dziecko dysponuje naturalnymi zasobami rozwojowymi. Przy pomocy specjalistów 

należy je wydobyd a nie blokowad w oparciu o metodycznie ułożony plan pracy. Rozumienie 

przedstawionych tu mechanizmów sterujących zachowaniem zasadniczo zmienia relacje z dzieckiem. 
 

 

Uwaga! Od października 2019 r. w Stowarzyszeniu „DLA RODZINY” będzie 
realizowany roczny Program diagnozy i oddziaływao terapeutycznych dla 5 dzieci 

z ww. objawami i ich rodzin. Osoby zainteresowane udziałem mogą zadzwonid 
pod nr telefonu 661 46 09 17. 

We wrześniu odbędzie się rekrutacja. 
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Kącik poetycki - Renata Anna Flis 

Przez dziurkę od klucza ;-) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 KRS: 0000456714 * NIP:  5732845107 * REGON: 243227014 
Nr konta:  ING Bank Śląski   60 1050 1142 1000 0090 30180856 

Na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy prowadzimy 
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Sułkowskiego 9 

 Telefon: 502 985 101 
Mail: info@dlarodziny.com  

www.dlarodziny.com, www.facebook.com/czestochowskiecentrum.wsparciarodziny 
 

Biuletyn Stowarzyszenia „DLA RODZINY” redaguje Edyta Makles  
 przy współudziale pracowników Stowarzyszenia  

 

Słowa we włosach 

Wplatam we włosy chwile, 
łapiąc promienie Słońca 
aby było jeszcze milej 

podążać drogą bez końca. 

Już kwitną barwne róże, 

co rosną aż do nieba 
te drobniutkie i te duże 

rozwijają płatki jak trzeba. 

Kwitnę wraz z nimi, 
wystawiam blade lica 

z lekka szumi morska toń... 

Jak dobrze jest pomarzyć… 

 

Moje ego 
 

Jestem już tak długo, 
nawet nie wiem, ile dni 

codziennie zbieram 
pierwsze promienie słońca, 
pokornie czekam na sny.. 

jeśli zechcesz, będę całym światem, 
twoją różą- kwiatów kwiatem 

będę ci gwiazdą blaskiem lśniącą, 
czasem z lekka spadającą 

wiatrem, deszczem, poematem 
leśnym kwitnącym traktem... 

będę ci ja i wielu jeszcze 
zamknę cie w sercu 
zapiszę wierszem...  

 

8. czerwca 2019 nasza Koleżanka 
Marta zmieniła stan cywilny. 

Mieliśmy przyjemnośd towarzyszyd 
jej w tym wyjątkowym dniu   
Młodym życzymy wszystkiego, 

 co najlepsze! 

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

