
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Za oknami piękny, wiosenny czas, ale jakże inaczej się  
czujemy niż w latach poprzednich. Czekaliśmy na słońce, kwitnące  
drzewa, kwiaty, długie spacery i spotkania z bliskimi.  
Ale życie napisało inny scenariusz... Mały wirus zamknął  
nas w domach, ograniczył możliwość spotkań!  
 To jednak nie wyklucza życzliwości, chęci wsparcia i bezinteresownej pomocy!  
Życzę Państwu dużo zdrowia, siły, spokoju bo przecież wszystko ma swój początek i koniec. 
Epidemia nie jest w stanie wyeliminować z nas Człowieczeństwa! Więc warto ciepło 
pomyśleć o Wszystkich, którzy tak jak My myślą o nas i zwyczajnie tęsknią! 
Nasz zespół jest z Państwem i do Państwa dyspozycji!  
 

    Z wiosennym pozdrowieniem, 

    Lidia Zeller, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Lidia Zeller, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 
 

          

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

UWAGA 
Zarząd Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 
"DLA RODZINY" informuje, że w związku z pandemią 
koronawirusa (Covid-19) Częstochowskie Centrum 
Wsparcia Rodziny ogranicza wizyty interesantów. 
 Wszystkie planowane spotkania, zajęcia dla 
dzieci, Szkoła dla Rodziców, szkolenia dla rodzin 
zastępczych, spotkania dla kobiet oraz grupy wsparcia 
zostają zawieszone. 
 W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny: 
502985101 lub poprzez e-mail: info@dlarodziny.com. 
 
 Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, w związku działaniami 
prewencyjnymi, a co za tym idzie – z koniecznością 
odizolowania osób, które potencjalnie mogą byd zarażone 
wirusem Sars-CoV-2, uruchomiło platformę internetową 
przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem 
będą mogli uzyskad informacje na temat kontaktu 
z ośrodkami pomocy społecznej: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-
potrzebujacych 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

 
   
   

 

                                                            

 
 

                

 
         
        
    
        
        
          

   
 

      Konsultacje całodobowe  
      dla rodzin zastępczych:  

         530 503 739  
  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr  20, kwiecieo 2020 

Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie! 
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

 
 
STYCZEŃ 

 

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"  

09,16,23.01.  Zajęcia kreatywne dla dzieci 

09.01.-Zajecia kulinarne dla dzieci 

08,15,22.01,- Trening koncentracji i szybkiego czytania 

25.01.- Zajęcia chemiczne dla dzieci 

24.01.- "Podróże kulinarne" - Fabryka Ziemniaka 

24.01. -Wyjazd do Aquaparku w Tarnowskich Górach 

28.01.- Europejski Dzieo Ochrony Danych Osobowych, szkolenie wewnętrzne  nt. danych osobowych 

27.01.- „Między nami – Kobietami” - spotkania dla kobiet 

29.01.- Urodziny Rodziców Zastępczych - Jubilatów stycznia, spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 

 

LUTY 

 

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"  

06,13,27.02.- Zajęcia kreatywne dla dzieci 

06,13,20,27.02.- Szkoła dla rodziców (rodzice zastępczy) 

23.02.- Zajęcia chemiczne dla dzieci 

12,19,28.02.- Trening koncentracji i szybkiego czytania 

10.02.- "Podróże kulinarne" - Cartel Mexican Bar 

11-12.02.- Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej  

13.02. - Wyście do Stacji-Grawitacji" 

20.02. - Tłusty Czwartek - odwiedziny Radio Jura 

24.02.- "Między nami – Kobietami" - spotkania dla kobiet 

24.02.- Spotkanie Porozumienia  "Częstochowa Dla Rodziny" 

25.02.- Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych w Politechnice Warszawskiej, 

26.02.-  Urodziny Rodziców Zastępczych - Jubilatów listopada 

27.02.-Zajecia kulinarne dla dzieci 

29.02.-  Spotkanie z mieszkaocami Częstochowy promujące ideę przekazywania 1% dla organizacji 

pozarządowych. 

 

MARZEC 

 

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"  

4,12.03.- Trening koncentracji i szybkiego czytania 

05.03.- Zajęcia kreatywne dla dzieci 

05.03.- Szkoła dla rodziców (rodzice zastępczy) 

09.03.- "Rodzina od zaraz- dylematy rodzicielstwa zastępczego" - szkolenie wewnętrzne 

11.03.- Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i RDD: „Rozwój psychoseksualny dziecka” 

31.03.- Przekazanie komputerów dla dzieci w celach nauki on-line 

 
 

 

 

                     

 
 
 

KALENDARZ 
nadchodzących wydarzeo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

KWIECIEŃ  

02.04. - Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu 

MAJ 

26.05. - Dzień Matki 

CZERWIEC 

23.06. - Dzień Ojca 

26.06. - Zakończenie roku 

szkolnego 

 

 
Wydarzenia i zajęcia cykliczne, 

z uwagi na pandemię 

koronawirusa, zostają 

zawieszone do odwołania.  
 

O wznowieniu zajęć będziemy 

informować za pośrednictwem 

Facebooka oraz strony 

internetowej. 
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Wyjazd do Aquaparku 

 

 

"Podróże Kulinarne" 

 

 

 
W ostatni dzieo ferii zimowych grupa nastolatków pod mało uciążliwym 
"dozorem" Małgosi i Marty pojechała na wycieczkę do Tarnowskich Gór. 
Atrakcją dnia był Park Wodny. Na basenie dzieci skorzystały ze wszelkich 
dostępnych form rozrywek wodnych. Pomimo mrozu na dworze, (a może 
właśnie dlatego) największym "wzięciem" cieszył się basen zewnętrzny. 
Niestety, nie mamy pamiątki fotograficznej z tego wydarzenia. Różnica 
temperatur powodowała, że każdy miał nad głową obłok pary wodnej 
wyglądający jak aureola.   
 Następnym, najbardziej obleganym obiektem, były zjeżdżalnie – im 
dłuższa i bardziej pokręcona, tym lepsza. Do tego fale, pływanie z prądem i pod 
prąd, kąpiel w solance, sauna. Podobno ruch w wodzie jest bardzo męczy 
i pozbawia sił fizycznych. Nie z nastolatkami takie numery – w czasie 
oczekiwania na posiłek natychmiast zorganizowali drużyny rywalizujące w grze 

w cymbergaja. W drodze powrotnej u niektórych zmęczenie spowodowało sennośd, ale innym wzrosła 
kreatywnośd i zaczęli planowad następne wyjazdy, sporty, których chcieliby spróbowad, miejsca, które 
chcieliby odwiedzid itp.  
 Miejmy nadzieję, że chod częśd z tych pomysłów uda się zrealizowad w wakacje. Najważniejsze, że 
udało się stworzyd grupę, która nawzajem się lubi, a nowoprzybyłym może pokazad, jak się zachowad, aby 
spędzid czas wolny w sposób twórczy, wolny od nośników Internetu, a rozmowy i zabawy z rówieśnikami to 
jest coś, co będą mogli po latach z rozrzewnieniem wspominad. (MM) 

 
 
 
 
W ostatnich miesiącach w ramach projektu „Innowacje w częstochowskiej 
pomocy społecznej” uczymy nasze dzieci, że kulinaria, gotowanie to też 
sztuka. Cyklicznie, co miesiąc organizujemy wyjścia do różnych restauracji, 
zwracając uwagę na różnorodnośd podawanych produktów. Między dziedmi i 
pracownikami powstało hasło, że są to nasze „Podróże kulinarne”. Byliśmy już 
w Meksyku, Włoszech, Ameryce Południowej. Jak to zawsze przy stole, w 
sympatycznej atmosferze łatwiej przemycid wiedzę o historii świata, geografii, 
botanice. Zawsze też można porozmawiad o wyższości produktów 
regionalnych, wytwarzanych metodami rzemieślniczymi nad żywnością typu 
fast food, która jest wysoko przetworzona. 

 Również raz w miesiącu w siedzibie 
Stowarzyszenia organizujemy zajęcia praktyczne. 
Dzieci przy pomocy rodziców i opiekunów produkują własne potrawy. I tu 
szczególny nacisk kładziemy na to, że większośd potraw można przygotowad 
z podstawowych produktów, własnoręcznie, używając siły mięśni bez urządzeo 
elektrycznych typu miksery i blendery. I jakież zdziwienie na buźkach, że kisiel 
nie z torebki, a bita śmietana nie ze sprayu. Robiliśmy również zdrowe żelki 
z własnoręcznie wyciskanych cytrusów, gofry, różnorodne kanapeczki. Były też 
zajęcia z rozpoznawania (przy użyciu wszystkich zmysłów) różnych ziół, 
i jadalnych pestek, w planach mamy produkcję dżemu, słodkich i wytrawnych 
twarogów. A potem zobaczymy, co nam wyobraźnia i kubki smakowe 
podpowiedzą. Tego typu uczenie przez doświadczenie jest najprostszą 
metodą, aby dzieci zapamiętały, że zdrowe i proste pokarmy to podstawa 
dobrego życia, a jedzenie to najlepsza hedonistyczna przyjemnośd. (MM) 
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Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej 

 

 

Kącik specjalistyczny: Edukacja seksualna - cykl warsztatów dla rodziców 

zastępczych. Karolina Borecka, psychoterapeutka, edukatorka seksualna 
 

 
W naszym Stowarzyszeniu podczas minionego kwartału kontynuowany był projekt “Innowacje 
w częstochowskiej pomocy społecznej”, podczas którego realizowano wszechstronną pomoc dla mieszkaoców 
Częstochowy realizując drugie zadanie projektu - Wsparcie rodziny. Niestety, w związku z wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19, od dnia 12.03.2020 r. wstrzymano działanie placówki wsparcia 
dziennego, a od dn. 16.03.2020 r. również pomoc specjalistów, tj. psychologa, psychoterapeutki/terapeutki 
rodzinnej, edukatora seksualnego, logopedki. Ww. działania zostaną uruchomione ponownie w przepadku 
ustąpienia zagrożenia. Aktualne informacje dot. projektu, dokumentacji rekrutacyjnej, harmonogramu oraz 
relacji z zajęd zamieszczane są na naszej stronie internetowej, Facebooku a także udzielane są przez 
pracowników Stowarzyszenia. Projekt jest bezustannie realizowany w zakresie pracy trzech asystentek rodziny 
oraz koordynatorki rodzinnej pieczy zastępczej, które, poza innymi działaniami, pozostają w stałym kontakcie 
telefonicznym z uczestnikami projektu udzielając wsparcia, monitorując stan zdrowia, edukując m.in w zakresie 
profilaktyki, higieny oraz unikania sytuacji potencjalnie sprzyjających rozprzestrzenianiu wirusa. Liczba osób, 
które zyskały pomoc od początku trwania projektu to już niespełna 400 osób. 
 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) 

 
 

 
 

 

Człowiek jest istotą seksualną od początku swojego życia – oznacza 
to, że rozwój psychoseksualny dziecka rozpoczyna się wraz z jego 
narodzinami, a nie w momencie dojrzewania. I to właśnie w toku 
wzrastania i obcowania ze swoimi rodzicami bądź opiekunami 
będzie kształtowad się postawa dziecka, a później dorosłego 
człowieka, do seksualności rozumianej jako „całokształt zjawisk w 
życiu człowieka wynikających z tego, że ma płed i związanych z 
płcią”  (A. Stein, Nowe wychowanie seksualne, s. 16). W pojęciu 
seksualności zawiera się nie tylko zdolnośd do prokreacji, ale 
również akceptacja swojego ciała, doznao płynących z niego, akceptacja własnej tożsamości płciowej  
i seksualnej, relacja z drugim człowiekiem, umiejętnośd dbania o swoje zdrowie i bezpieczeostwo. Stąd tak 
ważne jest świadome towarzyszenie rodziców i opiekunów w rozwoju psychoseksualnym dziecka. Co to 
oznacza? To gotowośd do przyjrzenia się swojej postawie wobec seksualności, zobaczenia swoich 
przekonao, trudności w tym obszarze. Poszukiwanie wiedzy, sięganie do specjalistycznego wsparcia. To 
gotowośd do odpowiedzi na zadawane przez dziecko pytania o swoje ciało, fizjologię, różnice między 
płciami. To umiejętnośd używania języka dopasowanego do wieku dziecka. To rozmowa w oparciu 
o rzetelne informacje lub powiedzenia „nie wiem” i poszukania ich. Najważniejsze jednak jest to, żeby 
odbyło się to w relacji z dzieckiem, bliskości i akceptacji. Nie podejmując rozmowy o seksualności 
z dzieckiem, dostaje ono komunikat od rodziców i  opiekunów, że jest to temat tabu, a pozostawione same 
sobie z różnymi pytaniami, będzie poszukiwało informacji na własną rękę, nie zawsze z wiarygodnych 
źródeł.   

W rozmowach, które prowadzę z rodzicami, bardzo często pojawiają się pytania czy rozmawiad 
z dzieckiem o seksualności, jeżeli tak - to kiedy i w jaki sposób. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, 
w lutym przeprowadziłam pierwsze warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju 
psychoseksualnego dziecka. W planach są kolejne spotkania, na których będę mówid  
o okresie dojrzewania, zagrożeniach tego czasu, o tym jak wspierad nastolatków i jak rozmawiad 
 o seksualności z dziedmi w różnym wieku. Zapraszam do wzięcia udziału. 
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Temat numeru: Życie rodzinne w czasie pandemii – kilka porad dla 
rodziców biologicznych i opiekunów zastępczych. 
Prof. Izabela Krasiejko, Konsultant Narodowej Sieci Leczenia Traumy 

 

 

 

 
 
 
 
 

W marcu 2020 roku rodziny muszą przeorganizowad swoje życie, by 
przeciwdziaład zakażeniu się nowym koronawirusem SARS-CoV-2 i nie dopuścid 
do zachorowania na wywołaną przez niego chorobę o nazwie COVID-19. 
 Życie rodzinne w czasie pandemii i odizolowania od innych nie jest 
łatwe, zwłaszcza dla osób lubiących przebywad wśród dalszych krewnych 
i znajomych poza domem lub na łonie przyrody. Wiele rodzin jest zamkniętych 
na małej przestrzeni mieszkania. Media nadają wiadomości o liczbie 
zachorowao, zgonów i trudnej sytuacji w szpitalach. Dzieci nie uczęszczają do przedszkoli, szkół 
i placówek wsparcia dziennego. Nie mogą wychodzid same, nawet jeśli mają powyżej 13 lat, a nie są 
jeszcze pełnoletnie. Place zabaw, parki a nawet lasy paostwowe są zamknięte, a pogoda coraz 
ładniejsza. Nie działają baseny, bawialnie, kluby sportowe. Jest ograniczony kontakt z instytucjami 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Co więc mogą zrobid rodzice, by przetrwad ten trudny moment? 
Życie rodzinne powinno byd jak najbardziej ustrukturyzowane. Mied punkty stałe, harmonogram, bo to 
daje dzieciom poczucie bezpieczeostwa. Można np. robid poranną lub wieczorną naradę (”odprawę”) 
i ustalad, jak będzie przebiegał dzieo, np. o której godzinie będą posiłki, kiedy jest czas na naukę, 
zabawę indywidulaną, z rodzeostwem lub z całą rodziną (np. budowanie, gra planszowa). Należy 
zawrócid uwagę, że dzieci w ciągu dnia potrzebują kontaktu z rodzicem jeden na jeden, czy wspólnej 
zabawy rodzinnej. Dzieci wymagają uwagi rodzica w tym trudnym momencie. Przebywanie razem 
warto wykorzystad na wzmocnienie więzi rodzinnych. Dzieci, co jest bardzo ważne, potrzebują 
spokojnych rodziców, którzy dadzą im poczucie bezpieczeostwa w tym trudnym czasie. Jak to zrobid, 
jak samemu osiągnąd stan względnej równowagi? 
 Dzieci powinny uczestniczyd w zajęciach szkolnych. Jeśli nie jest to możliwe z powodu braku 
dostępu do komputera lub Internetu, to warto dowiedzied się, czy ośrodek pomocy społecznej lub 
lokalna organizacja pozarządowa jest tu w stanie pomóc w postaci pozyskania darczyocy lub udziału 
w programie  ministerialnym. Warto też pamiętad, że nauka nie jest teraz najważniejsza. Dzieci różnie 
przeżywają sytuację zagrożenia zdrowia i życia swoich bliskich. Po kilkudniowej radości z powodu 
wakacji od szkoły muszą opanowad uczenie się przy pomocy komputera, tęsknią za rówieśnikami oraz 
innymi członkami rodziny. Martwią się, że ktoś zachoruje. Dzieci potrzebują więc uwagi rodzica, 
wsparcia emocjonalnego a nie wyścigu po dobre oceny. Kolejną sprawą jest długie przesiadywanie 
przed komputerem, które rodzice próbowali wcześniej ograniczad ze względu na uzależnienie dziecka 
od gier i portali społecznościowych. Rodzice powinni nadzorowad czy dziecko faktycznie uczy się, czy 
gra.  
 Warto zwrócid też uwagę, że każde z dzieci potrzebuje swojej przestrzeni w mieszkaniu do 
nauki i zabawy, zwłaszcza że przez cały dzieo dzieci w miastach przebywają w domu. Małoletni nie 
powinni wychodzid na place zbaw, do parku, sklepu, znajomych, dalszej rodziny. Nie wolno spotykad 
się grupowo z innymi rodzinami, ale wskazany jest rodzinny spacer w ustronne miejsce typu łąka czy 
pusta ulica rano lub wieczorem lub wyjście na podwórko, jeśli rodzina mieszka we własnym domu. 
Należy pamiętad, że stałe przebywanie w kilka osób na małej przestrzeni rodzi konflikty. Lepiej więc 
wyjśd na trochę, niż doprowadzid do eskalacji emocji. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością warto 
mied przy sobie stosowane orzeczenie lub opinię i wskazad, że taki spacer jest potrzebny dla 
dobrostanu dziecka. Wychodząc na zewnątrz zarówno dziecko, jak i rodzic powinni mied założoną 
maseczkę. Maseczki chroniące przed czynnikami biologicznymi mogą byd wykonane domowym 
sposobem z tkanin bawełnianych, bawełnianych z domieszką elastanu, bawełnianych z lnem, z fizeliny. 
Materiał powinien mied możliwośd prania w 60 stopniach i byd podwójnie złożony. Po każdym zdjęciu 
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maseczki należy ją wyprad w proszku lub płynie do prania. Maseczki powinny mied wiązanie z tyłu na 
troki lub posiadad gumkę umożliwiającą założenie jej na uszy. W części środkowej znajdowad się 
zakładki (harmonijka) umożliwiająca dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust 
i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające 
szczelnośd przylegania. Rozmiar „na płasko” to co najmniej 17,5 cm x 9 cm w przypadku osoby dorosłej 
i adekwatnie mniejszy dla dzieci.  
 Rodzice powinni też organizowad dwiczenia fizyczne dla dzieci w domu, chodby to miały byd 
takie najprostsze, jakie pamiętają z własnego dzieciostwa. Kilka skłonów, podskoków, przysiadów. 
Można ułożyd jakiś prosty tor przeszkód z krzeseł, czy poduszek.  
 Czy warto rozmawiad z dziedmi o pandemii i jak to robid? To, jak rozmawiad z dziedmi 
o koronawirusie, epidemii, zagrożeniach wynikających z niej, utrudnieniach w codziennej egzystencji, 
zwłaszcza konieczności pozostawania w domu zależy od tego, jakie dziecko jest i w jakim jest wieku. 
Czy zazwyczaj lubi rozmawiad na trudne tematy, czy też przyjmuje postawę ochronną wobec rodziców 
i nie chce ich martwid swoimi rozterkami, gdyż widzi, że oni sobie nie radzą ze swym lękiem lub jest 
dzieckiem zamkniętym w sobie, uciekającym w swój świat. Zależy to też od wieku dziecka i czy w ogóle 
w rodzinie rozmawiało się do tej pory na różne, w tym trudne tematy. Warto, by rodzic obserwował, 
jak dziecko reaguje, czy jest podekscytowane, pobudzone, zaciekawione, agresywne, czy też osowiałe, 
płaczliwe lub labilne emocjonalnie. Rodzice powinni byd uważni na to, co dzieje się z dzieckiem 
i akceptowad jego stany emocjonalne, nawet jeśli wydają się nieadekwatne do sytuacji lub inne do 
tych, które przeżywa dorosły. Rodzice powinni starad się nie słuchad telewizji lub radia przy dzieciach, 
gdzie przez cały dzieo podawane są komunikaty, zwłaszcza te nacechowane emocjami, informacjami 
o liczbie zachorowao i zgonów. Jeśli dziecko samo nakręca się, przekazując takie zasłyszane gdzieś 
informacje, to rodzic powinien stanowczo powiedzied STOP i zachęcid dziecko do zajęcia się inną 
czynnością, zaproponowad wspólną zabawę. Ponadto, co ważne, starad się panowad przy dziecku nad 
własnymi stanami emocjonalnymi. Warto, aby rodzice obserwowali siebie, to, co się z nimi dzieje, 
zwłaszcza w relacji z dzieckiem. Trudne rozmowy o epidemii należy przeprowadzid z dzieckiem, gdy 
rodzic jest spokojny. Jeśli tego nie potrafi, to powinna zrobid to inna osoba, np. asystent rodziny, 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, czy terapeuta korzystając z telefonu lub jeśli to możliwe np. 
Skype. Rozmowę należy rozpocząd od pytania, co już dziecko wie na temat, tego co się dzieje. Pozwolid 
mu zadad pytania, odpowiadad konkretnie, informację dostosowad do wieku, nie mówid więcej niż 
interesuje dziecko. 
 Jeśli dziecko ma poważne problemy psychosomatyczne, widad regres w rozwoju, to należy 
skontaktowad się z psychologiem dziecięcym. W wielu miejscach poradę lub terapię można 
kontynuowad lub rozpocząd poprzez rozmowę telefoniczną lub wideochat na Messenger, WhatsApp 
czy poprzez Skype.  
 Kryzys związany z pandemią głębiej mogą przeżywad nie tylko dzieci, ale również rodzice czy 
dziadkowie, zwłaszcza osoby z objawami psychotycznymi, z zaburzeniami nastroju, w tym z depresją, 

z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami obsesyjno-
kompulsywnymi, po sytuacji traumatycznej. U osób tych objawy 
mogą nasilid się, zarówno w wymiarze fizjologicznym, jak 
i psychologicznym. Instytucjonalny kontakt taka osoba możne 
mied przez e-porady, telefon zaufania. Poradnie zdrowia 
psychicznego i ośrodki interwencji kryzysowej uruchamiają takie 
formy. Porady telefoniczne i wideoporady obecnie prowadzą 
organizacje pozarządowe, w tym Stowarzyszenie „DLA 
RODZINY” w Częstochowie oraz również bezpłatnie poradnie 
prywatne. Dane można znaleźd na stronach internetowych .  
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Jak sobie poradzid z lękiem w czasie epidemii [www.cppb.pl] 

 
 
  

 

 Podejdź zadaniowo do problemu. To da Ci poczucie kontroli. 

 Myśl tylko o tym, na co masz wpływ. 

 Nie zamartwiaj się tym, co się jeszcze nie wydarzyło. 

 Odświeżaj strony z informacjami nie częściej niż dwa razy dziennie. 

 Sprawdzaj tylko rzetelne źródła, nie poszukuj emocjonalnych informacji. 

 Nie angażuj się w rozmowy nakręcające niepokój. 

 Poszukuj pozytywnych statystyk i informacji. 

 Oddychaj powoli i spokojnie (1...2...3....4...wdech....1...2...3...4...wydech). 

 Zwracaj uwagę, w którą stronę płyną Twoje myśli, bo to one wpływają na to, 

jak sie czujesz. 

 Wykorzystaj czas spędzany w domu (naucz się czegoś nowego, czytaj książki, 

oglądaj komedie). 

 Głupawka i śmiech to nic złego! Rozładowują niepotrzebne napięcie. 

 Rozmawiaj z bliskimi na różne tematy, dzwon do znajomych. 

 

Wskazówki, jak rozmawiad z dzieckiem 
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Przez dziurkę od klucza  

Kącik poetycki - Renata Anna Flis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W tym trudnym czasie pandemii, maseczki 
ochronne są towarem deficytowym, dlatego 
wiele osób angażuje się w ich produkcję. 
Cieszymy się, ze mogliśmy pomóc jednej 
z częstochowskich przychodni. To wszystko 
dzięki zdolnościom krawieckim Agnieszki :-) 
 

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  

 

Świecie powiedz mi 
dlaczego teraz śpisz, 

nie widzisz cienia 
gdy zło panoszy się. 

na niebie jakby gwiazd 
coraz mniej jak dobrych serc, 

cichnie ludzki szloch 
tłumiony przez drwiący śmiech, 
gdy wokół żniwa zbiera śmierć. 

Świecie obudź się jeszcze raz 
nim w pył obróci się wszystko to, 

co w dłoniach swoich masz 
wszak na zagładę jeszcze nie czas. 

 

Kiedy idziesz swoją drogą, 
przez życie poprzez świat 
poznajesz jego zakamarki 
upadasz by podnieść się, 
trzepot skrzydeł anioła 

jak czuły szept przynosi sen. 
Nocne światła zastępuje 

od poprzedniego dnia słońce, 
a promyk pocałunkiem budzi 
zaspane jeszcze ludzkie lica. 

Kiedy tak mijasz te wszystkie 
poranki i zmierzchy od słońca gorące, 
nigdy nie jesteś sam-popatrz na krzyż 

tam zawsze czeka Przyjaciel  
na dobre i złe. 

 

Dopóki kwiat nie zgubi 
ostatniego płatka, 

powoli opadnie barwna 
otulina ciesząca oczy 

dopóki pamięci nie zatrze czas 
jest dla nas szansa 
by ze sobą trwać, 
dopóki nie zgaśnie 

blask naszych źrenic 
miłość będzie żyła w nas. 

 

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

