
Drodzy Czytelnicy! 
 

Witamy w Nowym 2020 Roku!  

Przed nami nowe cele, wyzwania i marzenia! Ale też kontynuacja zadań,  

które realizujemy od wielu lat i są naszymi zadaniami statutowymi.  

Dla naszych Milusińskich rozpoczął się okres odpoczynku, zabawy i czasu  

spędzonego z najbliższymi – ferie!!! Z tej okazji przygotowaliśmy sporo  

ciekawych inicjatyw, zajęć dla Małych i Dużych Pociech! 

Mamy nadzieję, że wspólnie sprawimy, aby ten rozpoczynający się rok był ciekawy, 

 dobry i pomógł w zjednywaniu sił po to, aby pokonać różne trudności, aby dać sobie  

nawzajem siłę i nadzieję, że Razem możemy więcej! 

Tego Państwu życzę i zapraszam do spotkań, szkoleń, grup wsparcia i wtedy, kiedy będziecie Państwo 

w pobliżu, mając ochotę na rozmowę przy kawie czy herbacie! 

Wszystkiego dobrego! 

      Lidia Zeller, 
      Prezes Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 
 

          

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

"Między nami - Kobietami" 
Kobiecośd, ubrana w codziennośd, zmagająca się z trudami  

wychowania  dzieci, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
życia zawodowego. Kobiecośd, zapracowana, zatroskana, pełna 

poświecenia, oddana  swym bliskim, zagubiona w trudach 
każdego dnia. Kobiecośd, która zgubiła marzenia maleokiej 

dziewczynki o tym, co piękne, urocze, beztroskie. Kobiecośd,  
która jako nastolatka pełna wiary, optymizmu z niecierpliwością 

marzyła o wejściu w ten fascynujący czas dorosłości, 
doświadczania, stawania się  kobietą...  Wychodząc naprzeciw 

różnym aspektom kobiecości, jej potrzebom, oczekiwaniom -  
    zapraszamy serdecznie na  
    kolejne spotkanie z cyklu  
    "Między nami - Kobietami’’.  
    Spotkanie odbędzie się 27  
    stycznia o godzinie 16.00  
    w siedzibie Częstochowskiego  
    Centrum Wsparcia Rodziny.  

                Prowadząca: Joanna Gorzałka. (JG) 
 

 
 

ZAPRASZAMY zainteresowanych rodziców 
zastępczych oraz biologicznych na kolejną 

edycję  SZKOŁY DLA RODZICÓW  
Zgłoszenia w CzCWR - u swoich 

koordynatorów oraz asystentów. 
 Ilośd miejsc ograniczona!  

Szczegóły pod nr tel.: 502985101 
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       Konsultacje całodobowe  
           dla rodzin zastępczych:  

            530 503 739  
  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr  19, styczeo 2020 

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. 
 

Poszukujemy Wolontariuszy! 
 

Nie ważne, ile masz lat! 
 Jeśli chciałbyś się podzielid swoją wiedzą, 

umiejętnościami i wolnym  czasem  
              - zadzwoo :-) 

                 Tel. 883011075, 530503783 
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 
PAŹDZIERNIK 
Zajęcia wzmacniania więzi w Klubiku (każdy wtorek) 
Dogoterapia (każdy wtorek) 
Korepetycje zorganizowane w ramach projektu "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej" (każdy wtorek) 
Zajęcia edukacyjne i kulturalne zorganizowane w ramach projektu "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej" 
(3x/mc) 
03, 10, 17, 24, 31.10.- Szkoła dla rodziców (rodzice biologiczni) 
7-31.10.- Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej 
06.10.- Mecz piłkarski dzieci- rodzice (podopieczni Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny) 
07, 14,10.- Zajęcia kulturalne dla dzieci 
10, 17, 24.10.- Zajęcia kreatywne dla dzieci 
11, 16, 23,- Trening koncentracji i szybkiego czytania 
11.10.- Zajęcia chemiczne dla dzieci 
14.10.- "Między nami - Kobietami" - spotkania dla kobiet 
14-16.10.- Wizyta studyjna przedstawicieli instytucji pomocy społecznej z subregionów województwa wielkopolskiego 
21.10. - Konferencja „Częstochowa- Miasto Mediacji” 
22.10.- Szkolenie z Panem Leszkiem Drozdowskim - Koordynatorem NSLT - Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeo Regulacji 
Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży.  
28.10.- „Między nami – Kobietami” - spotkania dla kobiet 
29.10.- Spotkanie Porozumienia „Częstochowa Dla Rodziny” 
29.10.- Urodziny Rodziców Zastępczych - Jubilatów października 
 
LISTOPAD 
Zajęcia wzmacniania więzi w Klubiku (każdy wtorek) 
Dogoterapia (każdy wtorek) 
Korepetycje zorganizowane w ramach projektu "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej" (każdy wtorek) 
Zajęcia edukacyjne i kulturalne zorganizowane w ramach projektu "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej" 
(3x/mc) 
07, 14, 21.11. - Zajęcia kreatywne dla dzieci 
07, 14, 21, 28.11.- Szkoła dla rodziców (rodzice biologiczni) 
08.11.- Zajęcia chemiczne dla dzieci 
13, 20, 27.11.- Trening koncentracji i szybkiego czytania 
18-19.11.- Wizyta studyjna pracowników Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej z Pabianic.  
20.11. - V Forum DLA RODZINY 
21.11. - Dzieo Pracownika Socjalnego 
25.11.- „Nie tylko deinstytucjonalizacja. 20 lat reformowania systemu pieczy zastępczej w Polsce – bilans dokonanych 
zmian”. Konferencja w Belwederze, w której aktywnie wzięły udział  Pani Lidia Zeller oraz Pani Prof. Izabela Krasiejko.  
25.11.- "Między nami – Kobietami" - spotkania dla kobiet 
26.11.-  Wizyta studentów UJD w Częstochowie  
27.11.- Zajęcia z języka migowego dla rodzin zastępczych 
27.11.-  Urodziny Rodziców Zastępczych - Jubilatów listopada 
27.11.- Spotkanie sieciujące "Biznes i przedsiębiorczośd Społeczna" w Parku Przemysłowo-Technologicznym 
(organizatorzy: JOWES i Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie)  
29.11.- Gala Finałowa Konkursu "Śląski Prometeusz 2019" 
29 i 30.11. - "Samodyscyplina czy samokontrola – objawy zaburzeo posttraumatycznych u dzieci oraz przykłady 
oddziaływao terapeutycznych" - szkolenie dla rodzin zastępczych 
 
GRUDZIEO 
Zajęcia wzmacniania więzi w Klubiku (każdy wtorek) 
Dogoterapia (każdy wtorek) 
Korepetycje zorganizowane w ramach projektu "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej" (każdy wtorek) 
Zajęcia edukacyjne i kulturalne zorganizowane w ramach projektu "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej" 
(3x/mc) 
04, 18, 27.11.- Trening koncentracji i szybkiego czytania 
05, 12, 19.12.- Zajęcia kreatywne dla dzieci 
05, 12.12.- Szkoła dla rodziców (rodzice biologiczni) 
02.12.- Mikołaj z Ulicy Krakowskiej 
04, 11.12.- Wyjście z dziedmi do kina na film „Kraina Lodu 2” 
05.12.- Wspólne ubieranie choinki na Placu Orląt Lwowskich (Organizatorzy: Fundacja Dla Rozwoju, Pan Dariusz Kapinos) 
05.12.- Międzynarodowy Dzieo Wolontariusza 
05.12.- Uroczysta kolacja Rodzin Zastępczych z Prezydentem Miasta Częstochowy Panem Krzysztofem Matyjaszczykiem 
oraz Radnym Miasta Panem Dariuszem Kapinosem. Kolacja była główną nagrodą w konkursie kulinarnym 
zorganizowanym podczas Pikniku Rodzinnego nad "Bałtykiem"  
09.12.- XIV Gala Wolontariatu - wśród laureatów znalazła się nasza koleżanka Prof. Izabela Krasiejko 
09.12. - Zespół kwalifikacyjny dla kandydatów na rodziny zastępcze 
11.12. - "MOPSołajki" czyli świąteczne spotkanie z Mikołajem 
12.12.- Spotkanie artystyczne z PERASADĄ "Festiwal Moc-art" 
13.12.- Zajęcia chemiczne dla dzieci 
13.12.- "Niealimentacja to przemoc!" – szkolenie z Panią Iwoną Janeczek zorganizowane dla rodzin zastępczych.  
14.12.- Korowód Świętego Mikołaja (organizatorzy: Fundacja Dla Rozwoju, Pan Dariusz Kapinos) 
16-17.12.- Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.  
18.12.- Urodziny Rodziców Zastępczych – Jubilatów grudnia 
20.12.- Wigilia Członków Stowarzyszenia 

 
 

 

 

                     

KALENDARZ 
nadchodzących wydarzeo 

 
 

 
 

 
 

 

STYCZEŃ  

13-26.01. - Ferie zimowe 

21.01. - Dzień Babci 

22.01. - Dzień Dziadka 

24.01. - Wyjazd do Aquaparku 

w Tarnowskich Górach 

LUTY 

14.02. - Walentynki 

MARZEC 

21.03. - Pierwszy Dzień Wiosny 

21.03. - Dzień Wagarowicza 

29.03.- Siódme urodziny 

Stowarzyszenia „DLA RODZINY” 

 

Wydarzenia i zajęcia cykliczne: 

 
- Zajęcia wzmacniania więzi dla 

rodzin biologicznych 
- Dogoterapia 
- Trening koncentracji i szybkiego 

czytania 
- Zajęcia kreatywności dla dzieci 
- Doświadczenia chemiczne dla 

dzieci  
- Zajęcia edukacyjne i kulturalne  
- Urodziny rodzin zastępczych 
- Język migowy dla pracowników 
- Szkoła dla Rodziców (rodziny 

zastępcze, rodziny biologiczne) 
- "Między nami - kobietami" - 

spotkania dla kobiet (ostatni 

poniedziałek miesiąca) 
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Szkoła dla Rodziców 

 

 

Wizyta studyjna 

 

 

 
W dniu 3 października 2019 r. ruszyła kolejna, czwarta już edycja warsztatów „Szkoła dla rodziców 
i wychowawców”, w której uczestniczyli rodzice biologiczni objęci wsparciem asystentów rodziny. Spotkania 
odbywały się na  terenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Przez dziesięd kolejnych czwartków 
miesiąca. Szkolenie zakooczyło się dnia 12 grudnia 2019r, kiedy to każdy z uczestników otrzymał 
zaświadczenie o ukooczeniu „Szkoły dla rodziców”. Uczestnicy mieli możliwośd poznania nowych, 
sprawdzonych metod rozmowy i słuchania własnych dzieci, biorąc pod uwagę uczucia, jakie towarzyszą 
każdej ze stron w trudnym, ale pięknym procesie wychowania. Kolejna edycja "Szkoły" niebawem. 
O szczegółach będziemy informowad na bieżąco.  (AZ) 
 

 
W dniach 14-16.10.2019r nasze Stowarzyszenie gościło 26-osobową 
wizytę studyjną z Wielkopolski. Przedstawiciele MOPS, GOPS, PCPR 
i innych instytucji pomocowych przyjechali do Częstochowy, aby 
poznad sposób organizacji pieczy zastępczej poza strukturami MOPS. 
Nasi goście nocowali w Hotelu Ibis, skąd byli odbierani i odwożeni 
przez nasze koleżanki i kolegów z pracy. 
 Pierwszy dzieo rozpoczął się obiadem w Centrum Integracji 
Społecznej przy ul. Legionów 50a, gdzie Pan Sławomir Radosz bardzo 
szczegółowo przedstawił zasady działania CIS, sposób rekrutacji 
uczestników, kwestie wynagrodzeo i obszary, w których działają. Po tej wizycie, nasi goście zostali 
przywitani przez Panią prezes, Lidię Zeller w siedzibie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny przy 
ul. Sułkowskiego 9. W tym dniu, nasz zespół przedstawił formułę działania CzCWR, nasze zadania, dobre 
praktyki, oraz zaprezentował nasze dodatkowe działania i pomysły, które możemy wdrażad w życie dzięki 
temu, że jesteśmy stowarzyszeniem.  
 Drugi dzieo rozpoczęła wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, podczas której nasi goście mieli okazję 
poznad Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Pana Adriana Starooka i wysłuchad jego prelekcji na temat 
zlecania zadao organizacjom pozarządowym przez Urząd Miasta. Uczestnicy wizyty byli zaskoczeni skalą 
zadao, które w naszym mieście prowadzą "NGO-sy". Po tym zaskakującym dla naszych gości wystąpieniu,  
udaliśmy się do siedziby Fundacji Dla Rozwoju przy ul. Kościuszki 13. Tam, Pani prezes, Marta Zmitrukiewicz 
opowiedziała o Ośrodkach Społeczności Lokalnej, zasadach ich tworzenia i organizacji.  

Kolejnym punktem na mapie naszej wizyty był obiad w Fundacji Adullam przy ul. Krakowskiej 34. 
Tam Pani prezes Elżbieta Ferenc, oprócz wystawnego obiadu, zaserwowała uczestnikom obszerną prelekcję 
dotyczącą działalności fundacji, zasięgu działania, wartości, przedstawiła pracę na rzecz dzieci ze Świetlicy 
„Życie poza szkołą”. Tak pracowity i obfity w wiedzę dzieo zakooczyliśmy uroczystą kolacją w Hotelu Ibis. 
Był to czas do wymiany doświadczeo, poznania się, zawarcia nowych znajomości.  

Ostatni, trzeci dzieo wizyty spędziliśmy w Towarzystwie Profilaktyki Społecznej przy ul. Rejtana 7b. 
Tam właśnie Pani Ewa Lichterowicz opowiadała o prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz 
Ośrodka Leczenia Uzależnieo dla Młodzieży. Następnie Pani Liliana Ociepa-Kaźmirek przedstawiła zasady 

prowadzenia Placówki Opiekuoczo-Wychowawczej „Przystanek 
Bardo” i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki”.  

Po tych wystąpieniach nasi goście udali się do Klubokawiarni 
„Alternatywa 21” prowadzonej przez Fundację „Oczami Brata”, gdzie 
Pani Marta Goldsztajn opowiedziała o powstaniu fundacji, programie, 
założeniach i szeroko pojętych działaniach. W "Alternatywie", 
uczestnicy wizyty zjedli obiad i po nim wyruszyli w drogę powrotną do 
swoich domów. Z informacji zwrotnej uzyskanej od naszych gości 
wynikało, iż byli bardzo zadowoleni z pobytu w naszym mieście. (AKi)  
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Gala „Śląski Prometeusz” 2019 

 

 

 

Częstochowa - miasto mediacji 

 

 

 

"Częstochowa – miasto mediacji" pod takim tytułem po raz kolejny 
odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji przez Prezesa Sądu 
Okręgowego, Kuratora Okręgowego w Częstochowie, 
Stowarzyszenie "DLA RODZINY" oraz Kuratora Sądowego – Panią 
Mariolę Pawłowską-Rak.  Wydarzenie miało miejsce 21 października 
2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy i zostało objęte 
patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy – Pana Krzysztofa 
Matyjaszczyka, Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie – Rafała 
Olszewskiego oraz Krajowej Rady Kuratorów. Po uroczystym 
otwarciu konferencji oraz słowie wstępnym skierowanym przez 
organizatorów, nastąpiło wręczenie nagród w konkursie "Zgoda buduje – niezgoda rujnuje". W konkursie 
wzięły udział dzieci oraz młodzież z częstochowskich placówek oświatowych. Następnie rozpoczęły się 
wystąpienia konferencyjne. Wśród prelegentów znaleźli się:  Sędzia Sądu Rejonowego – Pani Anna Cencora,  
Prokurator – Pani Monika Adamus-Rogowska, Kurator Okręgowy – Pan Grzegorz Kozera, Prezes 
Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów – Pan Jerzy Śliwa, Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych 
Mediatorów Gospodarczych – Pan Andrzej Andrzejewski, Sędzia SO – Pani Lidia Dudek. Tematyka wystąpieo 
dotyczyła szeroko rozumianej mediacji, prelegenci podkreślali jej zalety w stosunku do  tradycyjnego 
procesu sądowego. Konferencja została zwieoczona spektaklem "Prawo miłości",  w którym wystąpiły dzieci 
ze świetlicy "Życie poza szkołą" 

Warto zaznaczyd, ze od 1 października 2019 r. w Sądzie Okręgowym 
w Częstochowie zorganizowano specjalne pomieszczenie, tzw. 
"Zielony pokój", gdzie dyżury pełnią stali mediatorzy sądowi.  
Inicjatywa ta polega na prowadzeniu bezpłatnych spotkao 
informacyjnych dla stron postępowao sądowych w Sądzie Okręgowym 
w Częstochowie i w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Osoby 
zainteresowane mogą uzyskad informacje nt. mediacji, ugody 
przesądowej, jak również ugody zawartej w sądzie. "Zielony pokój" 
jest czynny w dniach urzędowania Sądów w sali nr 45 Sądu 
Okręgowego w Częstochowie. Z harmonogramem dyżurów można 
zapoznad się na stronie: https://www.czestochowa.so.gov.pl/ (EM)  

 

 

29 listopada 2019 r. w Bytomskim Centrum Kultury BeCeK odbyła 
się uroczysta gala podsumowująca I edycję Wojewódzkiego 
Konkursu dla Pracowników Systemu Pomocy Społecznej 
i Reintegracji „Śląski Prometeusz” zorganizowanego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 
Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie wyróżniających się 
Pracowników systemu pomocowego, dostrzeżenie ich trudu, 
zaangażowania ale również promocja zawodów pomocowych. 
 Do konkursu zostały zgłoszone dwie nasze Koleżanki – 
Jolanta Ujma i Joanna Polis. Miło nam poinformowad, że Pani Asia  
zdobyła wyróżnienie w kategorii "Pracownik socjalny", a Pani Jola I miejsce w kategorii "Pracownik obsługi"! 
Laureatom i wyróżnionym wręczono pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. (EM)  
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V Forum DLA RODZINY 

 

 

 
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna 
praca to sukces" - taka sentencja przyświecała jubileuszowemu, bo 
piątemu już "Forum Dla Rodziny", które odbyło się w dn. 20 listopada 
2019 r. w Sali Sesyjnej Miasta Częstochowy.   
 Konferencja  na dobre wpisała się w kalendarz działalności 
naszego Stowarzyszenia, ponieważ rodzina – to dla nas temat 
priorytetowy. Celem corocznego forum jest dyskusja na temat 
współczesnej rodziny i dylematów, z którymi borykają się rodzice, 
a także przedstawienie działao podejmowanych na rzecz rodzin 
w Polsce. Poprzez wymianę dobrych praktyk wskazujemy możliwości 

lepszego rozwoju i życia  w rodzinie oraz ukazujemy perspektywy na godne życie dzieci we współczesnej 
rodzinie – zarówno biologicznej, jak i w pieczy zastępczej.  
 W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 100 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. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno teoretycy, jak i praktycy – co zapewniło owocną 
wymianę poglądów, doświadczeo i dobrych praktyk.  
O realizacji zadao wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opowiedziała 
Pani Katarzyna Napiórkowska – Naczelnik Wydziału Wspierania 
Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki 
Rodzinnej MRPiPS. Obecnych podczas konferencji rodziców 
zastępczych zainteresowała prelekcja Pani Anny Cencory – Sędzi 
Sądu Rejonowego w Częstochowie, której temat wystąpienia 
dotyczył uprawnieo rodziny zastępczej w świetle przepisów 
kodeksu rodzinnego i opiekuoczego oraz innych ustaw. Ważne 
aspekty na temat współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami 
poruszyła Pani Jolanta Szempruch, profesor Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Pani profesor przywołała ważną myśl niemieckiego fizyka Alberta Einsteina: 
"Większośd nauczycieli traci czas na zadawanie pytao, które mają ujawnid to, czego uczeo nie umie, podczas 
gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytao ujawnid to, co uczeo umie lub czego jest 
zdolny się nauczyd". Interesujące wystąpienie na temat diety... sensorycznej zaprezentowała Pani Anna 
Kościaoska – Prezes Fundacji Primo Diagnosis w Częstochowie. Podczas prelekcji przekonywała, że pewne 
trudne, nietypowe zachowania dzieci można zniwelowad poprzez odpowiednią stymulację sensoryczną. Pan 
Grzegorz Kozera – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie podjął temat ochrony dziecka 
i rodziny w kontekście współpracy kuratorów sądowych i pomocy społecznej.  Na zakooczenie, o tym, jak 
budowad przywiązanie pomiędzy rodzicami i dziedmi, a tym samym stworzyd "dobrą rodzinę", mówiła Pani 

Izabela Krasiejko, Profesor Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.  
 Warto podkreślid że Pani prof. Izabela Krasiejko oraz Pani 
Katarzyna Napiórkowska są z nami od pierwszej edycji Forum. Obie 
prelegentki otrzymały specjalne wyróżnienia – za coroczną obecnośd 
podczas konferencji i udzielone wsparcie merytoryczne. 
 Forum zostało objęte honorowym patronatem: Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Dziecka oraz 
Prezydenta Miasta Częstochowy. Patronat medialny objęło Radio 
Jasna Góra oraz Polskie Radio Katowice. (EM) 
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Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej 

 

 

 
29 listopada 2019 r. na terenie naszego Centrum odbyła się zabawa 
andrzejkowa na której gościliśmy dzieci i ich rodziców. Dla przybyłych na 
Bal zorganizowaliśmy wiele wspaniałych zabaw, atrakcji oraz przekąsek. 
Pozytywnej atmosfery nie było kooca! Pragniemy jeszcze raz podziękowad 
firmie TELSAT, która wypożyczyła nam maszynę do robienia popcornu. 
Dzięki temu dzieci mogły w formie edukacyjnej zaobserwowad proces 
przemiany małego ziarnka kukurydzy w puchaty i smaczny popcorn ;-) 
 Niektórzy goście sprawili niespodzianki w postaci wyszukanych 
strojów andrzejkowych, za co serdecznie dziękujemy. Wszelkie imprezy i uroczystości stają się magiczne, 
kiedy widzimy uśmiech na twarzach dzieci i brak chęci zakooczenia spotkania :-) Do zobaczenia na kolejnych 
zabawach! (KJ) 

 
 
 

Wszem i wobec wiadomo, że Mikołaj przychodzi do grzecznych dzieci 
każdego roku w dniu 6 grudnia. Należy przypuszczad, że dzieciaki 
z naszego Stowarzyszenia były w tym roku bardzo, bardzo grzeczne, bo ich 
Mikołaj odwiedził jeszcze dwa razy: w dniach 2 i 14 grudnia. 
 2 grudnia mieliśmy po raz kolejny mieliśmy przyjemnośd 
uczestniczyd w imprezie charytatywnej „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” 
organizowanej przez Fundację Chrześcijaoską Adullam. Zanim na scenie 
Filharmonii Częstochowskiej pojawił się ten najważniejszy z aktorów, czyli 
Święty Mikołaj z zastępem pomagających mu śnieżynek i wręczył dzieciom worki prezentów, mieliśmy 
okazję podziwiad spektakl pt. „Akademia Pana Kleksa”. Dzięki temu niezwykle barwnemu przedstawieniu 
nie tylko dzieciaki, ale i towarzyszący im dorośli mogli przenieśd się do baśniowego świata z książek Jana 
Brzechwy i wyobrazid sobie, jaka byłaby szkoła gdybyśmy zamiast nauki języka polskiego czy matematyki 
uczyli się np. kleksografii.  
 14 grudnia podczas Korowodu Świętego Mikołaja wieoczącego akcję „Jasne, że Święty Mikołaj” 
Fundacji Dla Rozwoju, który odbył się na częstochowskim Rakowie również dzieciaki z naszego 
Stowarzyszenia mogły się cieszyd furą prezentów, które dotarły do nich zapewne prosto z Laponii. Tym 
razem jednak Mikołaj prosił, aby odwdzięczyd się mu prezentacją umiejętności wokalnych i recytatorskich, 
które prezentowały Świętemu nie tylko maluchy, ale towarzyszące im mamy. (AW)  
 
 
 

Kontynuowany jest projekt “Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”, który potrwa do kooca 
2020 r. W ramach projektu uczestnicy korzystają ze wsparcia spejcalistów: psychologa, 
psychoterapeutki/terapeutki rodzinnej, edukatora seksualnego, logopedki oraz zajęd w placówce wsparcia 
dziennego. Dzięki projektowi finansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie 
w osobach asystentek rodzin otrzymuje prawie 30 rodzin, a koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 15 
rodzin. Liczba osób, które zyskały pomoc od początku trwania projektu to już ponad 300 osób. 
W zdecydowanej większości są to klienci Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Szczegółowe 
informacje z wydarzeo, w których biorą udział uczestnicy “Innowacji w częstochowskiej pomocy 
społecznej”, a szczególnie z zajęd dla dzieci zamieszczane są na naszej stronie internetowej oraz FB, do 
których odwiedzin zapraszamy. Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Częstochowy w partnerstwie 
z Fundacją Oczami Brata i Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. Zadanie 
zostało dofinansowane ze środków 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 oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Zadanie powierzone do 
realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa. (KP) 
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Kącik specjalistyczny - Objawy zaburzeo posttraumatycznych u dzieci oraz 

przykłady oddziaływao terapeutycznych 

Prof. Izabela Krasiejko, Konsultant Narodowej Sieci Leczenia Traumy 

 

 
 
 

 
Dnia 29 i 30.11.2019 na terenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny 
odbyły się szkolenia dla rodzin biologicznych i zastępczych pt. "Samodyscyplina 
czy samokontrola – objawy zaburzeo posttraumatycznych u dzieci oraz przykłady 
oddziaływao terapeutycznych" w ramach zadania publicznego pod tytułem: 
„Dogoterapia i inne oddziaływania z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci 
z nieorganicznymi zaburzeniami w rozwoju” dofinansowanego z budżetu Miasta 
Częstochowy, realizowanego przez Polski Instytut Mediacji i Integracji 
Społecznej.   
 Uczestnikom szkolenia zostało zaprezentowane, że 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. Podczas szkolenia, rodzice zostali 
zapoznani ze schematem postępowania z dzieckiem z traumą rozwojową. Fundamentem jest 
bezpieczeostwo w domu. Rodzice muszą zachowywad spokój w kontakcie z dzieckiem. Używad 
autorytatywnego stylu wychowania (miłośd, granice, towarzyszenie dziecku w wyborach). Wyregulowad 
siebie, dbad własny o odpoczynek, unikad sytuacji stresujących. Zrozumied, że trudne zachowania są 
objawem tego, co dziecko przeszło, nie są złośliwością - nie podlegają samokontroli, dyscyplinie. 
Wzmacniad więzi poprzez wspólne spędzanie czasu na prostych czynnościach, spacerowaniu, rozmowach. 
Zachęcono rodziców do chodzenia razem z dziedmi na jakieś, wybrane zajęcia ogólnorozwojowe lub 
sportowe. Może to byd np. joga, ta-chi, aikido, taekwondo, kendo, jujitsu, coponiera, zapasy, wspinanie, 
nurkowanie, pływanie na desce, zaprzęgi psie. Ważny jest też dotyk przytulanie, masaż ręką, piłką z kolcami, 
butelką z wodą, owijanie w koc, kołysanie. Należy dwiczyd uważnośd dziecka tu i teraz – co się dzieje na 
zewnątrz, w ciele dziecka, jakie przeżywa emocje, po czym poznad, że je przeżywa - w celu autoregulacji 
fizjologicznej i emocjonalnej. Jeśli dziecko napotyka sytuację stresującą to 
uruchamia mechanizmy przetrwaniowe - albo walczy (jest agresywne, 
wybucha), albo ucieka, zamraża się. W takich sytuacjach dorosły musi 
zachowad spokój. Stosuje proste i krótkie komunikaty. Nazywa emocje, np. 
jesteś zły. Nie przeprowadza dochodzenia, jeśli dziecko coś źle zrobiło lub 
dzieci pokłóciły się. Zamiast tego, sprawdza, jak się czują, czego potrzebują 
(przytulenie, przekąski). Następnie stara się je wysłuchad. Niech nazwą swoje 
emocje, jeśli mają potrzebę przeproszą. Kiedy dzieci są spokojne, dorosły 
pomaga im znaleźd dobre rozwiązanie. Dyscyplinowanie dziecka, które 
zachowuje się źle pod wpływem stresu zwykle pogarsza sytuację.  (IK) 
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Przez dziurkę od klucza ;-) 

Zajęcia dla dzieci  
W ramach projektu „Innowacje w częstochowskiej pomocy 
społecznej” organizujemy zajęcia, w czasie których nasze dzieci 
podnoszą swoje kompetencje edukacyjne, rozwijają talenty 
plastyczne, odkrywają nieznany im świat doświadczeo 
chemicznych, fizycznych, trenują spostrzegawczośd 
i zapamiętywanie, dbają o kondycję fizyczną i ruchową i uczą się, 
jak traktowad zwierzęta. Oferta proponowanych zajęd jest na tyle 
szeroka, że każde dziecko może wybrad coś dla siebie, można też 
korzystad z wielu zajęd i odkrywad swoje nieznane umiejętności. 
A ile przy tym jest radości! Ze względu na różnicę wieku między 
naszymi dziedmi, forma pracy i zabawy jest dostosowywana do uczestników i czasami trzeba spontanicznie 
podążad za pomysłowością naszych milusioskich, a efekty bywają zaskakujące! Niektóre wytwory ich 

wyobraźni i kreatywności są daleko za założonymi pomysłami, ale dzięki temu 
my dorośli jesteśmy bliżej ich fantazji i pomysłowości.   
 Nasz psi terapeuta – Sasza jest wśród kadry Stowarzyszenia najbardziej 
ulubionym przez dzieci pracownikiem, pozostali prowadzący zajęcia też dostają 
od dzieci dużo "głasków i przytulasków", ale to tylko Sasza doczekał się 
portretów.  
Najbardziej zaskakujące dla dzieci są zajęcia chemiczne, oczy szeroko otwarte 
zachwytu, a buzie z zaskoczenia. A przy okazji można czasami zjeśd efekty swoich 
doświadczeo ;-) 
 Serdecznie zapraszamy zainteresowane dzieci na zajęcia, harmonogram 
zajęd jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia lub u koordynatorów 
rodzin. (MM) 
 

 
 

16. listopada 2019 nasza Koleżanka Izabela 
zmieniła stan cywilny. Mieliśmy 

przyjemnośd towarzyszyd jej w tym 
wyjątkowym dniu   

Młodym życzymy dużo miłości i spełnienia 
marzeo na nowej drodze życia! 

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 
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