
POLECAMY! Nowa publikacja prof.                                                                                          
Izabeli Krasiejko. Monografia ma  
charakter teoretyczno-metodyczny. 
Scharakteryzowano w niej cechy  
rodziny, czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, opisano 
objawy zaburzeo dziecięcych 
 wynikających z wychowywania się 
 w rodzinie  nieprawidłowo  
realizującej swe funkcje. Ponadto, 
 zaprezentowano role i zadania oraz metodykę 
działania specjalistów pracujących z rodzinami 
w obszarze wsparcia rodziny i ochrony dobra dziecka. 
Książka polecana także dla rodzin zastępczych 
zawodowych. 

 
 

 

U W A G A ! 

ZAPRASZAMY zainteresowanych rodziców 
na warsztaty SZKOŁY DLA RODZICÓW cz. I 
"Jak mówid, żeby dzieci nas słuchały. Jak 

słuchad, żeby dzieci do nas mówiły". 
Zgłoszenia w CzCWR do dn. 10.12.2019 r. 

Ilośd miejsc ograniczona!  
Szczegóły pod nr tel.: 502985101 
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        Konsultacje całodobowe  
           dla rodzin zastępczych:  

            530 503 739  

Drodzy Czytelnicy! 
 

Wakacje, na które każdy z nas czekał, są już za nami. Był to czas odpoczynku, wytchnienia,  
niezapomnianych miłych chwil w promieniach słońca, spędzonych z bliskimi, rodziną.  
Jednak nie dla wszystkich z nas okres ten był miły, łączył się z wyjazdami i pozostawił ciepłe  
wakacyjne wspomnienia... Dla niektórych z naszego zespołu był to czas trudny, smutny,  
nacechowany cierpieniem po stracie bliskich nam osób. 
Lecz każdy z nas wie, że po nocy nastaje dzień, a po burzy wychodzi słońce a czasem tęcza, która zapowiada 
piękną pogodę wpływającą na dobry nastrój, dlatego nasz zespół zabrał się z zapałem do planowanych 
powakacyjnych zadań. Zapraszamy na Szkołę dla rodziców biologicznych, dzieci – na warsztaty plastyczne, oraz 
trening koncentracji i szybkiego czytania, mamy zastępcze – na spotkania z cyklu „Między nami kobietami”. Nasz 
czworonogi przyjaciel – pies ,,Sasza” wraz ze swoją Panią czeka na spotkania terapeutyczne z dziećmi. Przed 
nami przygotowania do przyjęcia gości z Wielkopolski w ramach wizyty studyjnej, będziemy również 
współorganizatorem konferencji „Częstochowa – Miasto Mediacji” oraz organizatorem V. Forum Dla Rodziny. 
Nie sposób zapomnieć o naszych najmłodszych czekających na Świętego Mikołaja, jak co roku zapewne przyjdzie 
i przyniesie prezenty dla tych, którzy byli ,,grzeczni''. 
Pomimo zbliżającej się kapryśnej, jesiennej pogody, zapraszamy do naszego Centrum, u nas jest miło 
i przyjemnie. Można nas również znaleźć na Facebooku oraz stronie internetowej, gdzie są umieszczane bieżące 
informacje o naszych działaniach.           
         Pozdrawiam,  Jolanta Ujma – Członek Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 
 
 

          

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr  18, październik 2019 

Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie! 

 

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

Konsultacje  

Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych 
3. środa każdego m-ca  godz. 09-10:00. 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców 
Biologicznych na zajęcia 
SZKOŁY DLA RODZICÓW 
 oraz GRUPY WSPARCIA 
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

 

LIPIEC 

Zajęcia wzmacniania więzi w Klubiku (każdy wtorek) 

Dogoterapia (każdy wtorek) 

02, 09, 23.07.- Zajęcia kreatywne dla dzieci 

02, 05, 16, 30. 07.- Trening koncentracji i szybkiego czytania 

09.07.- Bajkoczytanie – zajęcia dla dzieci 

10.07.- Język migowy dla pracowników Stowarzyszenia 

11,18.07.- Zajęcia sportowe dla dzieci 

12.07.- Wyjście do Muzeum Częstochowskiego 

19.07.- „Czytanie w bramie” przy ul. Wilsona 34 

26.07.- Pieszy rajd Olsztyn-Góry Towarne-rezerwat przyrody Zielona Góra  

26.07.- Wyjście do lodziarni 

30.07.- Urodziny Rodziców Zastępczych  

31.07.- Wycieczka do Mstowa  

 

SIERPIEŃ 

Zajęcia wzmacniania więzi w Klubiku (każdy wtorek) 

Dogoterapia (każdy wtorek) 

02, 06.08.- Trening koncentracji i szybkiego czytania 

6, 22.08. - Zajęcia kreatywne dla dzieci 

08.08.- Zajęcia kreatywne - włączyliśmy się do akcji „Polowanie na smoka” - na 

rzecz dzieci z częstochowskiego hospicjum 

06.08.- Wyjście do schroniska dla zwierząt 

09.08.- Zwiedzanie stadniny koni "Pegaz" 

28.08. - Urodziny Rodziców Zastępczych 

30.08.- Piknik Sąsiedzki „Przystanek Warta” 

 

WRZESIEŃ 

Zajęcia wzmacniania więzi w Klubiku (każdy wtorek) 

Dogoterapia (każdy wtorek) 

04, 11, 18.09.- Trening koncentracji i szybkiego czytania 

05, 19, 26.09.- Zajęcia kreatywne dla dzieci 

05, 12, 19, 26.09.- Szkoła dla rodziców (rodzice biologiczni) 

07.09.- Zajęcia chemiczne dla najmłodszych 

7-8.09.- Piknik nad Bałtykiem, podsumowanie Akcji Plecak 

9-11.09.- VIII. ogólnopolski zlot asystentów rodziny w Pabianicach 

14.09.- Zajęcia z kaligrafii w Miejskiej Galerii Sztuki  

19, 26.09.- Zajęcia kreatywne dla dzieci 

26.09.- Urodziny rodziców zastępczych  

27.09.- Zajęcia dla dzieci w Klubiku  

28.09.- Rozpoczęcie szkoleo dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, 

zawodowe oraz RDD 

30.09.- "Między nami - kobietami" - spotkania dla kobiet 

 
 

 

 

 

                     

KALENDARZ 
nadchodzących wydarzeo 

 
 

 
 

 
 

 

 

PAŹDZIERNIK  

05.10.- Zajęcia sportowe dla dzieci  

14-16.10.- Wizyta Studyjna 

Przedstawicieli instytucji pomocy 

społecznej z subregionów 

województwa wielkopolskiego 

21.10. - Konferencja "Częstochowa 

- Miasto Mediacji" 

LISTOPAD 

20.11.- V. Forum DLA RODZINY 

GRUDZIEŃ 

Mikołaj z Ulicy Krakowskiej – 

Fundacja Adullam 

06.12.- Mikołajki 

 

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 dla pracowników 

- Szkoła dla Rodziców (rodziny 

biologiczne) 

- Grupy wsparcia dla rodziców 

biologicznych (2. wtorek miesiąca) 

- "Między nami - kobietami" - 

spotkania dla kobiet (ostatni 

poniedziałek miesiąca) 

- Doświadczenia chemiczne dla 

dzieci  

 

 

 

 



 Biuletyn Stowarzyszenia 

                                                        „DLA RODZINY”                                            nr 18/2019 
 

3 

 

Wspomnienia z wakacji...   

 

 

Dziękujemy!  

W ostatnim czasie kilkoro z naszych Rodziców Zastępczych chętnie 

i wolontaryjnie współpracuje ze Stowarzyszeniem "DLA RODZINY". Posiadając 

nietypowe umiejętności lub możliwości, współorganizują z naszymi 

pracownikami atrakcje dla dzieci. Poprzez ten wpis chcemy podziękowad za ich 

zaangażowanie oraz zaprosid innych rodziców, aby dołączyli do takich 

inicjatyw. Kolejnośd wymienionych jest losowa, jeśli o kimś zapomnieliśmy, to 

przepraszamy. Podziękowania dla Pani Kasi – za organizowanie zajęd dla 

młodszych, którym przedstawia tajemny świat chemii i fizyki, dla Pana Sławka 

za umożliwienie korzystania z infrastruktury obiektów sportowych oraz za przekazanie wiedzy, jak 

dwiczyd w sposób bezpieczny i efektowny, dla Paostwa Pauliny i Michała za darmowy dostęp do 

obiektów sportowych, dla Pao Oli i Danusi za ich czas i opiekę nad najmłodszymi w czasie wyjazdów, 

dla innych opiekunów towarzyszącym swoim podopiecznym w czasie zajęd. Jeśli ktoś z Paostwa ma 

pomysły, zna ciekawych ludzi z nietypowymi pasjami i zainteresowaniami, to serdecznie zapraszamy do 

kontaktu z naszymi pracownikami, może razem wymyślimy kolejne atrakcje, które pozostawią dobre 

wspomnienia w pamięci naszych dzieci. Dziękujemy! (MM) 

 

 
 

Wakacje, wakacje... i po wakacjach!!! Trzeba przyznad, że 

w tym roku udało nam się spędzid czas wolny w sposób 

aktywny i urozmaicony. Dzięki udziałowi w projekcie 

„Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” nasze 

dzieci miały zorganizowany prawie każdy dzieo wakacji. Jak 

zwykle, do najatrakcyjniejszych należały imprezy sportowe 

i wyjazdowe. Trzymając się chronologii wydarzeo 

wyjazdowych, pierwszy był rajd pieszy zorganizowany dla 

starszych wychowanków. Upał spowodował, że do Olsztyna pojechali tylko najodważniejsi. 

Zaczęliśmy od schłodzenia się lodami, a potem – w drogę. Marszruta, opracowana 

w Częstochowie, przebiegała przez Olsztyn – Góry Towarne – Kusięta –rezerwat przyrody Zielona 

Góra – Bugaj – Michalinę. Podczas rajdu mieliśmy okazję popróbowad owoców dziko rosnących: 

mirabelek, jagód, poziomek, jeżyn, orzechów laskowych. W trakcie 

rajdu zorganizowano spontaniczny konkurs fotograficzny „Dostrzeż 

piękno w szczególe”. Urok przyrody jurajskiej w powiększeniu to coś, 

co warto zapamiętad. Młodzież ze wszystkiego potrafi wymyślid 

rozrywkę, więc rajd przebiegał wysoce rozrywkowo. Ostatnim akordem 

było huśtanie się na oponie. Po przejściu ponad 17 kilometrów rodzice 

odebrali swoich podopiecznych – bardzo brudnych i zgrzanych, ale 

zadowolonych, spod stadionu piłkarskiego RKS „Raków”. 

 Kilka dni później zorganizowano rajd dla młodszych, a tu 

niespodzianka, na dworcu PKS odmeldowali się również starsi 

wychowankowie uczestniczący w rajdzie z Olsztyna. Przydali się jako 
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„pomoc techniczna i pedagogiczna” przy zapanowaniu nad ekspresją ruchową młodszych. 

Pojechaliśmy do Mstowa. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie najstarszego na ziemiach 

częstochowskich kościoła z XII. wieku. Dzięki uprzejmości jednego z zakonników, dzieci zwiedziły 

zabytek bardzo dokładnie. Brat zakonny pozwolił dzieciom wejśd do konfesjonału, na ambonę, 

oglądad szczegóły sztuki sznycerskiej na ołtarzu, zagrad na organach, a na koniec zwiedzid 

dzwonnicę umieszczoną w romaoskiej baszcie. Dzwonem jednak brat zakonny nie pozwolił 

zadzwonid ;-) Resztę czasu spędziliśmy, przemierzając szlak turystyczny wokół Skały Miłości 

i zalewu Tasarki. Mocząc nogi w wodach zalewu, wszystkie dzieci słuchały komendy „tylko do 

kolan!!!” oprócz Ksawera. Wobec powyższego skooczył dzieo w bluzie pani Gosi, a jego spodnie 

suszyły się na plecaku – i w taki sposób poszliśmy na rynek oglądad studnię oraz zapoznad się 

z tablicą informacyjną o historii Mstowa. Po powrocie do Częstochowy gremialnie poszliśmy na 

lody, żeby smacznym akordem zakooczyd ten obfity w wydarzenia dzieo. 

 Kolejnym punktem wakacyjnego programu był 

wyjazd do schroniska dla zwierząt w Częstochowie. 

Wcześniej, podczas zajęd plastycznych, dzieci 

wyprodukowały zabawki oraz posłania dla psów i kotów. 

Zorganizowano również zbiórkę karmy dla zwierząt. Prezenty 

zabrał samochodem pan Grzegorz, a my – na tramwaj!!! 

Dzięki temu, że się spóźniliśmy na tramwaj, to dojechaliśmy 

autobusem tylko do skrzyżowania z trasą DK 1 

i ul. Jagiellooską, a potem biegiem (bo niektóre dzieci z opiekunami czekały już pod bramą; a poza 

tym nie wypada się spóźniad na umówioną wizytę), znów w upale, pobiegliśmy na ulicę Gilową. Na 

miejscu personel schroniska w bardzo rozważnych i wyważonych słowach tłumaczył dzieciom, jak 

należy się opiekowad zwierzętami, co zrobid jeśli się zgubi lub znajdzie psa albo kota. Następnie 

dzieci zwiedzały schronisko, oglądając czworonogów w boksach. To był bardzo ważny wyjazd, 

pełen zadumy i zrozumienia. Miejmy nadzieję, że przemyślenia na losem zwierząt 

i odpowiedzialności ludzi zostaną w naszych dzieciach na zawsze. 

 Ostatnim wakacyjnym, ale najliczniejszym frekwencyjnie, był wyjazd do stadniny koni 

„Pegaz”. Dzieci zwiedzały stajnię, oglądały konie na pastwisku 

i mogły podziwiad, cytując Balzaca, jeden z trzech ideałów piękna 

„swobodne konie w galopie”. Dla wszystkich chętnych dzieci była 

konna przejażdżka i głaskanie kucyków; prawie nikt się nie bał. 

W przerwie między przejażdżkami zorganizowano mecz siatkówki, 

(za siatkę posłużyła przeszkoda do skoków kooskich). Jak na piknik 

przystało, posililiśmy się pieczoną kiełbaską. W pikniku brały również 

udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, instruktorka 

wytłumaczyła ich opiekunom zasady i dobrodziejstwa płynące 

z hipoterapii, podała kontakt do prowadzących takie zajęcia. Zgodnie 

z tegoroczną wakacyjną tradycją, w tym dniu był upał, więc jak 

zwykle skooczyliśmy dzieo jedząc lody w chłodnej bramie. (MM) 
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Piknik nad Bałtykiem - Akcja Plecak 

VIII. Zlot Asystentów Rodziny 

 

 

 

 

W tym roku po raz kolejny piknik rodzinny na zbiorniku 

wodnym Bałtyk rozłożony był na dwa dni. W sobotę, jak to 

miało miejsce w roku poprzednim, odbywały się koncerty 

muzyczne. Gwiazdami tegorocznego muzycznego show byli: 

Mezo oraz zespół Video. Można więc powiedzied „dla każdego 

coś miłego”, czego potwierdzeniem był fakt, iż pod sceną 

można było spotkad zarówno dzieciaki i młodzież, jak i osoby 

„po czterdziestce”. 

 Drugi dzieo pikniku to, jak zwykle, mnóstwo atrakcji 

zorganizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym nasze Stowarzyszenie, przy mocnym wsparciu 

radnego Miasta Częstochowa – Pana Dariusza Kapinosa. Nie zabrakło turniejów sportowych  

i występów artystycznych, a zwieoczeniem wydarzenia był finał akcji „Nowy plecak na nowy rok 

szkolny”. Plecak z wyposażeniem otrzymało również kilkadziesiąt dzieci objętych wsparciem naszego 

Stowarzyszenia. 

 Stowarzyszenie „DLA RODZINY” wypełniało najmłodszym 

czas głównie na wspólnych animacjach, a każde z dzieci 

odchodziło spod naszego namiotu z uśmiechem na twarzy, 

niejednokrotnie z pomalowaną buźką i trzymające w ręku 

balonowego stwora :-) Dużym, niesłabnącym zainteresowaniem 

cieszył się także konkurs wypieków ciasteczek, który po raz 

kolejny zorganizowało Stowarzyszenie. A na koniec pochwalimy 

się sukcesem naszych koleżanek - Gosi i Klaudii, które 

w konkursie kulinarnym zajęły drugie miejsce. (AW) 

 

 

W dniach 9-11.09.2019 r. koleżanki z naszego Stowarzyszenia 
brały udział w VIII. Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny, 
z Konferencją Szkoleniową pt. Psychopedagogiczne aspekty 
pracy asystenta rodziny. Tegoroczny zlot odbył się 
w Pabianicach, a organizatorami byli: Miasto Pabianice, 
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Asystentów Rodziny, Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi oraz Polski Instytut Mediacji 
i Integracji Społecznej.  

Pierwszy dzieo zlotu obfitował w liczne wystąpienia: 

przywitał nas pan Prezydent Miasta Pabianic, później wystąpienie miała pani Katarzyna Napiórkowska 

z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, 

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Mieliśmy okazję obejrzed wspaniały występ z muzyką 

na żywo, a w przerwie posilid się przygotowanym dla nas lunchem. Po przerwie został przedstawiony 

stan asystentury rodziny w Polsce (na podstawie badao) oraz działalnośd Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. To wystąpienie należało do naszej znakomitej pani prof.nadzw. 
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Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej 

Izabeli Krasiejko, która jednocześnie pełni funkcję prezesa w/w Stowarzyszenia. Wieczorem odbyła się 

kolacja integracyjna. 

Drugi dzieo był bardzo aktywny, pełen modułów, warsztatów – w 6 grupach tematycznych. 

Prelegentami byli m.in.: Izabela Krasiejko, Izabela Warchoł, Leszek Drozdowski, Izabela Owczaruk oraz 

superwizor Maciej Sosnowski. Uczestnicy mieli możliwośd wzięcia udziału w wielu interesujących 

panelach, gdzie otrzymali ogrom praktycznej wiedzy. W tym dniu nasze dwie koleżanki poprowadziły 

jeden z warsztatów pt.: Praca z przedszkolakiem w ujęciu PSR. Grupa, z którą pracowały, była bardzo 

aktywna, otwarta, komunikatywna. Warsztat został dobrze przyjęty przez uczestników. Dzieo zakooczył 

się spacerem po Pabianicach lub wizytą na polu golfowym - dla chętnych.  

Ostatni dzieo był podsumowaniem i dopełnieniem zlotu, swoje wystąpienia miały: kurator 

specjalista ds. rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, pani Alina Prusinowska-

Marek oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Gdaoskim, pani Małgorzata Szpunar. 

Zamknięcie Konferencji dopełniło rozdanie certyfikatów.  

Czekamy z niecierpliwością na kolejny Zlot asystentów, byd może po raz trzeci odbędzie się 

w naszym mieście. Już dziś serdecznie zapraszamy. (AKi) 

 

 
 

Stowarzyszenie DLA RODZINY realizuje zadanie drugie projektu pn. 
Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej. W ramach zadania 
kontynuowane jest wsparcie udzielane przez: asystentki rodzin, 
koordynatorkę rodzinnej pieczy zastępczej, psychoterapeutkę/ 
terapeutkę rodzinną edukatorkę seksualną, psycholożkę, logopedkę. 
W placówce wsparcia dziennego prowadzone są zajęcia dla dzieci 
i młodzieży pomagające rozładowad napięcia, rozwijad umiejętności 
społeczne, edukacyjne, manualne, ciekawie spędzid czas. W ostatnim 
czasie zorganizowano także zajęcia kulturalne, poznawanie miasta 
i regionu:  
 – wyjście do kina na film dla dzieci, 
 – rajd pieszy do Olsztyna, 
 – rajd dla dzieci młodszych- Mstów- zwiedzanie najstarszego na ziemi częstochowskiej Kościoła 
we Mstowie, zabawa na świeżym powietrzu i poznawanie historii wsi Mstów, poczęstunek w lodziarni, 
 – wyjście do Schroniska dla zwierząt. 
 Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Dotychczas ze wsparcia w ramach projektu skorzystało ponad 280 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 (www.dlarodziny.com), 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: Depresja u seniorów 
 

Adrian Stojecki –  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-
 behawioralny, biegły sądowy 

 

 
 
 

 

Kiedy używamy słowa depresja, na co dzieo kojarzy nam się 

ona z wieloma doświadczeniami smutku, nawet tego 

niezauważalnego. Często słyszymy „chyba popadnę 

w depresję”.  Można odnieśd wrażenie, że termin ten jest 

nadużywany w życiu codziennym. 

 Najprościej mówiąc, zaburzenie to  charakteryzuje się 

obniżeniem nastroju, utratą zainteresowao i odczuwania 

przyjemności, spadkiem energii i poczucia własnej wartości, przeświadczeniem o własnej winie za 

wszelakie zdarzenia, zaburzeniami snu i apetytu oraz trudnościami w koncentracji. Depresji często 

towarzyszą objawy lęku. Zaburzenie może byd przewlekłe lub nawracające. Okres nasilenia objawów 

doprowadza do ograniczenia normalnego funkcjonowania i wypełniania swoich obowiązków. 

Najgroźniejszym powikłaniem depresji są próby samobójcze. Blisko 1 milion osób rocznie dokonuje 

zamachu na swoje życie z tego powodu. 

 Depresja u osób starszych bywa trudna do rozpoznania. Ma to związek z niepełnymi objawami 

pojawiającego się epizodu depresji. Z reguły starsi pacjenci obarczeni schorzeniami somatycznymi, 

zgłaszają nasilanie się objawów chorób podstawowych (np. choroby układu krążenia, bóle somatyczne, 

zaburzenia snu, zburzenia łaknienia). Powoduje to, że objawy depresji często bywają mylone 

z objawami innych schorzeo, a właściwa diagnoza dotyczy około 15% osób starszych. Bardzo ważnym 

jest postawienie właściwej diagnozy. Niestety depresja często mylona jest też z demencją lub chorobą 

Alzheimera. Ma to związek z m.in. z współwystępowaniem zarówno w przypadku zaburzeo 

depresyjnych jak i demencji – obniżeniu funkcji poznawczych. 

 Objawy depresji u seniorów są podobne, jak u osób młodych.  Natomiast z racji występowania 

wielu schorzeo somatycznych oraz patrząc przez pryzmat wieku tych osób, objawy są często 

bagatelizowane, albo mylone z demencją. 

 Tutaj nasuwa się pytanie: dlaczego na zaburzenia depresyjne chorują również młodzi ludzie? 

Przyczyn jest wiele.  W przypadku osób młodych, ma to często związek z przyczynami egzogennymi, 

których rolę taką odgrywają czynniki uważane za zewnątrzpochodne uwarunkowania o charakterze 

psychospołecznym, mogą one również w różnorodny sposób pośredniczyd w wyzwalaniu, nawracaniu 

lub przewlekaniu się zaburzeo depresyjnych. 

 U osób starszych depresja może byd wywołana różnymi czynnikami. Często ma to związek 

z utratą samodzielności, samotnością np. w związku ze śmiercią współmałżonka. Osoby starsze często 

„wypadają” z ról społecznych – przestają byd pracownikiem, potrzebną kochaną babcią, znacznie 

zawęża się również grono znajomych. Objawy depresji  mogą współwystępowad z innymi chorobami, 

takimi jak choroby tarczycy, nowotwory, cukrzyca czy zaburzeniami otępiennymi. Pojawienie się 

depresji może byd też odpowiedzią na przyjmowane leki lub też na zaniedbania w zakresie diety. 

Niestety, problem depresji seniorów jest ignorowany lub marginalizowany wśród społeczeostwa. Zbyt 

rzadko wsłuchujemy się w to co osoby starsze mają do powiedzenia, co zgłaszają. Wiele objawów 
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Dzieci - dzieciom 

zrzucamy na kark wieku. Żyjemy szybko, nierzadko kontakt z osobą starszą nawet tą bliską bywa płytki. 

Z kochaną mamą czy też dziadkiem spędzamy czas tylko przy niedzielnym obiedzie. 

 Konsekwencje nieleczenia depresji mogą byd tragiczne, zarówno u osób starszych jak 

i młodych. Osoby starsze nierzadko nie chcą korzystad z pomocy lekarza, co jest spowodowane tym, że 

chcą szukad ratunku na własną rękę. A do czego może to doprowadzid? Np. do próby samobójczej.  

Leczona depresji bez względu na grupę wiekową daje z reguły dobre rezultaty. 

 Jak można pomóc seniorowi, który cierpi na depresje? Przede wszystkim bacznie obserwowad 

zachowanie bliskiej nam osoby.  Jeśli zauważymy w zachowaniu takiej osoby coś niepokojącego, nie 

bagatelizujmy. Często barierą nie do pokonania staję się wizyta u lekarza psychiatry. Jednak 

o występujących objawach można poinformowad lekarza pierwszego kontaktu czy też neurologa. 

Dzięki temu możliwe będzie postawienie szybkiej diagnozy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

 

25. września 2019 w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie miało miejsce uroczyste otwarcie 
wystawy smoków - obrazów, rysunków i innych dzieł  
sztuki stworzonych w ramach akcji "Polowanie na 
Smoka" zorganizowanej na rzecz dzieci 
z częstochowskiego hospicjum. Do akcji włączyło sie 
wiele znanych osobistości. Smoków było ponad 400 
(mimo początkowych prognoz, że powstanie ich 
ponad 100) Miło nam poinformowad, że dzieciaki ze 
Stowarzyszenia "DLA RODZINY" wykonały ponad 30 
rysunków. 1 smok to darowizna 5 złotych od 
sponsora na rzecz chorych dzieci. Organizatorom 
gratulujemy pomysłu! (EM) 

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

