ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!
,,Spokojne dzieciństwo pozwoli dzieciom

patrzeć z ufnością na życie i dzień jutrzejszy''
-Jan Paweł II

Drogi Przyjacielu,

Czy wiesz czym jest szczęście? Jest to pojęcie subiektywne, to oznacza, że zarówno Ty i Ja mamy swoją
indywidualną definicję szczęścia. Dla Ciebie szczęście może oznaczać wspólny obiad ze znajomymi, a dla
mnie lot balonem. Człowiek samodzielnie definiuje co w jego życiu sprawia mu przyjemność. My dorośli
z łatwością potrafimy określić co Nas uszczęśliwia, a co w przypadku dzieci?
Dzieci czują się szczęśliwe, kiedy prawidłowo się rozwijają i są zadowolone. To, co zapewnia im
poczucie komfortu i zadowolenia, zmienia się wraz z ich wiekiem i czasem. Szczęście – to coś więcej niż
zbiór pojedynczych wydarzeń. Nie można go też utożsamiać z górą prezentów urodzinowych lub torbą
słodyczy. W przypadku dzieci ważniejszy jest raczej całokształt ich rozwoju oraz stałość i powtarzalność
codziennych, pozytywnych doświadczeń. Każde z nich będzie miało swoje lepsze i gorsze momenty,
eksplozje radości i wybuchy płaczu. Jednak to równowaga pomiędzy nimi, relacje społeczne oraz ogólne
samopoczucie będą miały większy wpływ na jego szczęście. Szczęśliwe dzieciństwo to takie, w którym
dziecko czuje się kochane i akceptowane. Jego życie jest stabilne i pozbawione nagłych znacznych zmian.
Takie to proste i zrozumiałe, prawda? A czy wiesz, że nie każde dziecko może doświadczać
zdrowego, a przede wszystkim bezpiecznego dzieciństwa? W przypadku braku możliwości wychowywania się
dziecka w rodzinie biologicznej, domu rodzinnym, to właśnie rodzina zastępcza daje nadzieję na lepsze
jutro.
Być rodzicem zastępczym, to przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Dla większości z Nas to
oczywiste. Jednak czy zastanawiałeś się nad tym, że bycie rodzicem zastępczym to ogromny zaszczyt?
Zaszczyt, że dając dzieciom szansę na szczęśliwe dzieciństwo i bezpieczny dom, mamy wpływ na całe ich
życie. To zaszczyt także dlatego, że będąc rodziną zastępczą, dajemy dzieciom nadzieję na powrót pod
opiekę rodziców biologicznych.
Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, skontaktuj się z Nami!
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
ul. Sułkowskiego 9
tel. 502-985-101
Czynne poniedziałek-piątek 7.30-19.00
sobota 9.00-14.00

www.dlarodziny.com

P.S: I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym!

