
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Wakacyjny czas to czas radości, czas dobrej pogody  
i czas dla Najbliższych!  
Życzę Państwu realizacji planów, odpoczynku i tego,  
aby każdy z Nas znalazł dla siebie moment na zrobienie tego,  
co było odłożone w czasie,  a marzyliśmy o tym.   
Życzę Państwu również, aby spotykały Was i Najbliższych  
same dobre rzeczy! 
Wakacje czas zacząć! 
    
   Z wakacyjnym pozdrowieniem, Lidia Zeller 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Lidia Zeller, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 
 

          

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

 
  
    

 

                                                            

 
 

               

 
         
        
                           

              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
   Konsultacje całodobowe  
                 dla rodzin zastępczych:  

               530 503 739   

      
         

    
  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr  25, lipiec 2021 

Halo! Rodzic zastępczy  
w potrzebie! 

 

 

Na okres wakacji 
dyżury Miejskiej Rady 
Rodziców Zastępczych 

są zawieszone.  

"Inkubator aktywności społeczno-zawodowej" 
to nowy projekt skierowany do pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej będących osobami 
bezrobotnymi, biernymi zawodowo lub osiągającymi 

niskie dochody. W ofercie m.in. pomoc 
w poszukiwaniu pracy, poradnictwo psychologiczno-

terapeutyczne, doradztwo zawodowe, staże. 
Beneficjentem projektu jest Fundacja Dla Rozwoju 

a partnerem Stowarzyszenie "DLA RODZINY". 
Szczegóły pod nr tel. 663750534. Zapraszamy! 

    Bezpłatne porady prawne 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych Podopiecznych, wznawiamy 

bezpłatne poradnictwo prawne.  
Na konsultacje z prawnikiem 
zapraszamy w każdą środę  

w godz. 12-14.00 
      (po uprzednim zgłoszeniu). 

 

UWAGA RODZICE! 
Do kooca marca 2022 można skorzystad z POLSKIEGO 
BONU TURYSTYCZNEGO, czyli dopłaty do 
wypoczynku w Polsce dla rodzin z dziedmi. Aby 
otrzymad bon, należy zarejestrowad się na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Katalog bazy 
turystycznej, która pozwala na skorzystanie z bonu, 
jest dostępny na stronie: 
https://bonturystyczny.polska.travel/lista-
podmiotow.      
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

KWIECIEŃ 

Dogoterapia 

Trening koncentracji i szybkiego czytania 

Konsultacje ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

22.04.- Wizyta studyjna dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu 
 

MAJ 

Trening koncentracji i szybkiego czytania 

Konsultacje ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Dogoterapia 

Zajęcia wzmacniania więzi 

06.05.- Powołanie przez Prezydenta RP Rady ds. Społecznych  

13, 20.05.- Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 

zastępczych spokrewnionych 

15.05.-Udział w akcji "Dwie godziny dla rodziny" 

26.05.- Dzieo Matki 

30.05.- Dzieo Rodzicielstwa Zastępczego 
 

CZERWIEC 

Dogoterapia 

Trening koncentracji i szybkiego czytania 

Konsultacje ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Zajęcia wzmacniania więzi 

01.06.- Dzieo Dziecka  

07-11.06.- Tydzieo Rodzicielstwa Zastępczego 

11.06.- Konferencja "Moje serce dało Ci dom" 

23.06.- Dzieo Ojca  

25.06.-Zakonczenie roku szkolnego 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

KALENDARZ nadchodzących 
wydarzeo 

 

 
 

 

LIPIEC 

01.07. - Rozpoczęcie projektu "Inkubator 

aktywności społeczno-zawodowej" 

01.07. - Ósma rocznica powstania 

Częstochowskiego Centrum Wsparcia 

Rodziny 

14.07.- Animacje dla dzieci (Fundacja 

Szlachetny Gest) 

30.07.- "Czytanie w bramie"  

(współudział w akcji Fundacji Adullam) 

 

SIERPIEŃ 

 

2-13.08. - Wyjazd szkoleniowo-

integracyjny rodzin zastępczych  

do Wisły 
 

WRZESIEŃ 

 

01.09.- rozpoczęcie roku szkolnego 
 

 

Planowane zajęcia cykliczne: 

-Dogoterapia 

-Trening koncentracji i szybkiego 

czytania 

-Warsztaty kreatywności 

-Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin 

biologicznych 

- "Między nami-kobietami" - spotkania  

dla kobiet 

 

 

 

UWAGA! Zmiany w programie "Dobry Start" 
 

"Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie 
przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukooczenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko 
niepełnosprawne,  uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukooczenia przez nie 24. roku życia. Wsparcie nie 
przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. 
 Od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład 
Ubezpieczeo Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych. Według nowych zasad, wnioski 
o świadczenie dobry start można składad do ZUS tylko drogą elektroniczną  
 Wnioski  drogą online  można składad od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na 
stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowośd elektroniczną lub portal PUE ZUS. 
 Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek 
zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 
miesięcy od złożenia wniosku. 
 Uwaga! Rodziny zastępcze do wniosku dołączają zaświadczenie wydane przez organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej! 
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Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
Edyta Makles, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Dzieo Dziecka z Panią Radną 

 
 
 

 
 

30 maja obchodzimy Dzieo Rodzicielstwa Zastępczego. To ważna data 
w kalendarzu rodzin zastępczych oraz wszystkich osób związanych z pieczą 
zastępczą. Jest ona okazją do refleksji na temat rodzicielstwa zastępczego, 
do promowania rodzinnych form pieczy zastępczej, a przede wszystkim do 
podziękowania osobom, które przyjęły do swojego domu dzieci i podjęły 
się trudu ich wychowania.  
 Corocznie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego nasze Stowarzyszenie wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Częstochowie organizuje różnorodne działania.  W tym roku, z uwagi na pandemię 
Covid-19, zostały one okrojone i odbyły się w zalecanym reżimie sanitarnym.  
 W dniach 7-11 czerwca miał miejsce "Tydzieo Rodzicielstwa Zastępczego". W tych dniach 
przedstawiciele Stowarzyszenia "DLA RODZINY" oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili 
spotkania informacyjne w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej na terenie całej Częstochowy. 
Osoby zainteresowane mogły wziąd w nich udział osobiście lub skorzystad z konsultacji telefonicznej.  
 Zwieoczeniem Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego była XIV Konferencja „Moje serce dało Ci dom” 
zorganizowana 11 czerwca pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa 
Matyjaszczyka. Konferencja, z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, odbyła się w formie on-line.  
 Po słowie wstępu, które skierowali do nas Pan Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, Pani Emilia 
Matyjaszczyk - wicedyrektor MOPS oraz Pani Lidia Zeller - prezes Stowarzyszenia "DLA RODZINY", przyszła 
pora na wytępienia zaproszonych gości.  
 Wśród prelegentów znalazła się Pani Katarzyna Kossek – mama zastępcza dla trójki siostrzeoców. 
W swoim wystąpieniu "Moja droga do rodzicielstwa zastępczego" opowiedziała o codzienności bycia 
rodzicem zastępczym we wszelkich jej aspektach. Przeglądając zdjęcia prezentacji multimedialnej, byliśmy 
pełni podziwu dla zapału i kreatywności tej młodej mamy.  
 "Rodzina zastępcza - z czym mierzy się na co dzieo?" – taki temat w kolejnym wystąpieniu podjęła 

Pani psycholog - Joanna Chaładus, przedstawiając trudności rodzin, z którymi 
spotyka się w gabinecie psychologicznym, jak również pokazując pozytywne strony 
wychowania.  
 O tym "Jak zostad rodziną zastępczą" opowiada Pani Agata Siwek-
Szczepanik – pedagog naszego Stowarzyszenia. Podczas wystąpienia podkreśliła, 
że kandydaci muszą spełnid szereg wymogów formalnych, ale bardzo ważna jest 
motywacja danej rodziny. 
 Po wystąpieniu zaproszonych prelegentów, był czas na rozstrzygniecie 
konkursu plastycznego „Rodzina dla dziecka-dziecko dla rodziny”. Konkurs 
skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat objętych wsparciem 
naszego Stowarzyszenia. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych. 
W każdej z kategorii  wybrano jednego zwycięzcę oraz wyróżnienia. Ponadto 
przyznano jedną nagrodę specjalną dla wyjątkowej pracy wychowanka wykonanej 

przy pomocy wszystkich członków rodzinnego domu dziecka. (EM) 
 
 
 
 

1 czerwca obchodziliśmy Dzieo Dziecka. Z tej okazji nasi 
wychowankowie zostali obdarowani pięknymi upominkami. Nasze 
„podwórko” wypełniło się uśmiechniętymi i zadowolonymi buziami.  
Prezenty otrzymaliśmy od Radnej Miasta Częstochowy – Pani Ewy 
Lewandowskiej w ramach akcji "Mega Paka dla Dzieciaka". Dziękujemy! 
(EM)  
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Kącik specjalistyczny: Rodzina zastępcza – z czym mierzy się na co 
dzieo?  Joanna Chaładus, psycholog  

 
 

 

11 czerwca 2021 r. odbyła się XIV konferencja na temat 

rodzicielstwa zastępczego pt.: „Moje serce dało Ci dom”. Zostałam 

zaproszona, aby opowiedzied, z jakimi wyzwaniami spotykają się 

rodziny, które podejmują się tego zadania.  

 Przy tej okazji pojawiły się refleksje na temat mojej pracy, 

drogi, jaką przeszłam, aby tutaj trafid. Pracuję już długo, od wielu 

lat zajmuję się pomocą psychologiczną i psychoterapią. Pomagam 

osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom i rodzinie – miałam więc 

duże doświadczenie w pracy z różnymi systemami rodzinnymi.  

 W Stowarzyszeniu „DLA RODZINY” prowadzę szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, 

diagnozuję ich, piszę opinie psychologiczne, biorę udział w zespołach. Przy tym spotkaniu z kandydatami, 

w trakcie wywiadu a potem podczas pisania opinii myślę sobie, jak ta rodzina poradzi sobie, jakie dzieci do 

nich przyjdą, co sobie dadzą nawzajem? 

 To nie jest łatwa ani prosta rola. Łączy się z pogodzeniem relacji między rodziną biologiczną (od 

której dziecko zostało odizolowane) a nową – zastępczą, która dopiero dziecko (lub dzieci) poznaje. Między 

nimi są jeszcze instytucje, które wspierają ten proces i koordynują jego przebieg.  

 Rodziny biologiczne, z których dzieci przechodzą do rodzin zastępczych, są w kryzysie, mają do 

przepracowania dużo spraw, problemów, trudności. Dzieci w tym czasie muszą się zaadaptowad w zupełnie 

nowym środowisku, z nowymi zasadami, relacjami, oczekiwaniami. Nawet gdy trafiają do spokrewnionej 

rodziny, którą znają lub kojarzą, to i tak jest to nowy dom. Ten pierwszy etap wymaga czasu dla wszystkich 

stron. Z perspektywy rodziny zastępczej fakt składania ubrao i zamykani ich w szafie jest zupełnie naturalny 

a dla dzieci może byd zupełna nowością, bo w ich domu ubrania leżały na podłodze i nikt ich nie sprzątał. To 

bardzo banalny przykład drobnej różnicy, a co się dzieje, gdy dochodzimy do spraw dużo ważniejszych? 

Relacji? Zaufania? Bliskości ? Odpowiedzialności? 

 I gdy już dzieci dostosują się do nowych zasad, spotykają się z rodzicami, którzy – chcąc nie chcąc – 

przypominają im stare zasady. Dlatego często po spotkaniach z nimi dzieci czują się zagubione, 

sfrustrowane, niepewne. Potrzebują czasu i pomocy rodziców zastępczych do zrozumienia ich sytuacji, 

wsparcia, bliskości. 

 Dla rodzin zastępczych to bardzo trudne sytuacje, ale przecież wiedzą, że ich zadaniem jest zająd się 

dziedmi do czasu uporządkowania przez ich rodziców lub rodzica swojej sytuacji w celu odzyskania dzieci. 

To trudny moment dla rodziców zastępczych – rozstanie. Z jednej strony radośd, z pozytywnie zakooczonej 

sprawy dzieci, z drugiej – poczucie straty, smutek, żałoba. Przecież przez ten czas spędzali czas we 

wspólnym domu, jedli posiłki, rozmawiali, bawili się, smucili, śmiali, płakali. Nawiązała się między nimi więź, 

która w niektórych sytuacjach pozostaje do kooca życia, w niektórych trochę krócej.  

 Gdy sytuacja prawna dzieci jest klarowna może się rozpocząd proces adopcyjny. Dzieci trafiają do 

rodziców adopcyjnych i zaczynają życie w nowym miejscu, często innym mieście – rodzina zastępcza "traci 

ich z oczu".  I znowu dla rodziny zastępczej wielka radośd, z drugiej – proces rozstania, straty, żałoby. 

 Opisuję te procesy dlatego, by pokazad, jak trudna jest to rola. Wiąże się z otworzeniem swojego 

życia i serca na nowe osoby, by je po jakimś czasie pożegnad. To jest rola rodziców zastępczych: zastąpid, 

czyli przejąd czyjeś obowiązki na jakiś czas. W tym przypadku obowiązki rodzicielskie, opiekuocze, 

wychowawcze. Przejąd i oddad później komuś innemu.  
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Usamodzielnienie...  i co dalej? 
Kamil Pietrasiak, koordynator zespołu pieczy zastępczej 
 

Według mnie to najtrudniejszy obowiązek ze względów emocjonalnych. Wymaga odporności psychicznej, 

umiejętności adaptacyjnych, radzenia sobie ze stratą, umiejętności oddzielenia własnych potrzeb od 

potrzeb dzieci. Wymaga też ogromnej odpowiedzialności za każde słowo, zachowanie, decyzję. 

Opisane sytuacje to tylko kilka z bardzo skomplikowanej materii 

rodzicielstwa zastępczego. Zaledwie fragment z całej palety 

problemów, trudności, konfliktów.  

 Aby sobie z nimi poradzid rodzice zastępczy korzystają 

z własnych zasobów: cierpliwości, wyrozumiałości, własnych 

doświadczeo, kreatywności a przede wszystkim – serca. Nie bez 

powodu ta konferencja ma taki tytuł. To właśnie serce, czyli 

wrażliwośd, dobrod, cierpliwośd i pewnie jeszcze wiele jego 

przymiotów pozwala tym ludziom tworzyd domy dla dzieci, w których życiu było go zbyt mało. 

 
 
 
 
Osoby, które po osiągnięciu pełnoletności opuszczają pieczę 

zastępczą (np. rodzinę zastępczą, RDDz, placówkę opiekuoczo- 

wychowawczą, są określane w ustawie o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej jako osoby usamodzielniane. Celem 

procesu usamodzielnienia jest integracja wychowanków ze 

środowiskiem, przygotowanie do samodzielnego życia, pełnienia 

różnych samodzielnych ról społecznych.  

 Proces usamodzielnienia, odzwierciedlany w dokumentacji, 

rozpoczyna się na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez wychowanka pieczy zastępczej, kiedy to 

wybiera opiekuna usamodzielnienia i sporządza odpowiednie oświadczenie.  

 Zgodnie z ustawą, co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności wychowanek pieczy 

zastępczej wspólnie z opiekunem usamodzielnienia sporządza Indywidualny Program Usamodzielnienia. 

Zarówno ten dokument, jak i wybór opiekuna usamodzielnienia, musi zostad zaakceptowany przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (w przypadku wychowanków 

pochodzących z terenu miasta Częstochowy). W praktyce ww. formularze są sporządzane przy pomocy 

pracownika Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny (koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub 

pracownika socjalnego). 

 Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej mogą liczyd m.in, na pomoc pieniężną (na 

kontynuowanie nauki – do 25 roku życia, usamodzielnienie i zagospodarowanie- do 26 roku życia). 

Usamodzielniani mogą także uzyskad wsparcie w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Po 

ostatniej zmianie przepisów dot. wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Częstochowa, pracownicy Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny wystawiają usamodzielnianym 

wychowankom odpowiednie zaświadczenia, które są załącznikiem do wniosku o najem mieszkania. Jeśli 

usamodzielniany wychowanek posiada możliwości samodzielnego utrzymania lokalu, istotnym jest, aby 

wniosek o przydział mieszkania złożyd jeszcze podczas pobytu w pieczy zastępczej. 

  



 Biuletyn Stowarzyszenia 

                                                        „DLA RODZINY”                                            nr 25/2021 
 

6 

 

Chroniczny stres i jego skutki 
 Agnieszka Kidawa-Mysłek, asystent rodziny 
 

Strefa Rodzica:  Kara a konsekwencja. 
 Agata Tutajewicz, trener programu "Szkoła dla Rodziców" 

 
 

Wywodzące się z języka angielskiego słowo „stres” od dawna gości w naszym języku potocznym. Używamy 
go często w celu nazwania trudnych doświadczeo życiowych i związanych z nimi przeżyd emocjonalnych. 

Rolę oceny sytuacji w powstawaniu silnego napięcia emocjonalnego podkreśla Richard Lazarus, 
światowy autorytet w dziedzinie badao nad stresem. Według niego „stresem jest określona relacja między 
osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej siły 
i możliwości zaradcze i zagrażająca jej dobrostanowi. Nieodłączną składową tej relacji są reakcje 
emocjonalne, niekiedy burzliwe i bardzo przykre”. 

Na gruncie psychologii pojęcie stresu nie doczekało się jednej, powszechnie akceptowanej definicji. 
Według obowiązującej definicji według Selye, stres traktowany jest jako „niespecyficzna reakcja organizmu 
na wszelkie wymagania jakie mu się stawia”. 

Osoby żyjące w stresie często gorzej się odżywiają, sięgają po używki jak papierosy, narkotyki, 
alkohol, izolują się od przyjaciół i znajomych, w konsekwencji może to doprowadzid do depresji. 

Radzenie sobie ze stresem ma na ogół charakter procesu. Na całośd aktywności podejmowanej 
przez człowieka w danej sytuacji stresowej składad się mogą rozmaite strategie radzenia sobie, które 
zmieniad się będą wraz ze zmianą sytuacji. 

Wyróżnia się dwie ogólne kategorie strategii radzenia sobie ze stresem: 
1. strategie zadaniowe, zorientowane na problem, których funkcją jest korzystne rozwiązanie 

sytuacji trudnej 
2. strategie zorientowane na emocje, których funkcją jest obniżenie przykrego napięcia i łagodzenie 

negatywnych stanów emocjonalnych.  
Dolegliwości związane ze stresem to: bóle głowy, tiki nerwowe, przyspieszony oddech, drżenie 

kooczyn, podwyższone tętno, kołatanie serca, biegunki, nadmierne pocenie się, suchośd w gardle, trudności 
z pamięcią i koncentracją.  

Chroniczny stres, czyli stres doświadczany permanentnie lub często może przyczyniad się do 
powstawania wielu chorób: 

 Wrzody żołądka i dwunastnicy 

 Nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca 

 Migreny, artretyzm, astma 

 Zaburzenia snu, anoreksja, bulimia 

 Schorzenia skóry 

 Zaburzenia popędu płciowego u mężczyzn oraz 
zaburzenia menstruacyjne u kobiet. 

Ustawiczny stan napięcia wpływa destrukcyjnie na nasze zdrowie. 
Jeżeli obserwujemy u siebie objawy chronicznego stresu należy 
udad się po pomoc do psychologa lub psychiatry. 
 
 
 
 
 

Wielu rodziców może odczuwad dziś frustrację, będąc świadkami, jak ich pociechy nie zachowują się 
właściwie, zgodnie z ich oczekiwaniami. Wydaje nam się, że są mniej samodzielne, odpowiedzialne czy 
ambitne, jak my, będąc w ich wieku. Zapewne niebagatelny wpływ ma na to telewizja, gry komputerowe, 
smartfony, w których coraz bardziej zatracają się dzieciaki. W dzisiejszym społeczeostwie dzieci często mają 
mniej okazji, żeby nauczyd się odpowiedzialności, cierpliwości i motywacji. Rodzice dają dzieciom zbyt wiele 
w imię miłości, nie wymagając w zamian żadnego wysiłku. Gdy jednak zauważamy, że nie jest tak, jakbyśmy 
chcieli, zaczynamy stosowad różnego rodzaju zakazy, nakazy i kary, mówiąc sarkazmem, ironią, udzielając 
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kazania, ostrzeżeo czy gróźb. Kara rozprasza, powodując, że dziecko 
skupia się na złości na osobę wymierzającej karę, na odwecie lub 
myśleniu, jak następnym razem zrobid, aby nie zostad przyłapanym. 
Myślenie o odwecie powoduje, że nie mają już sposobności na 
przemyślenie swojego zachowania, analizy tego, co zrobiło źle i jak 
to można naprawid.  
 Zbyt częste i surowe kary pobudzają dziecko do kłamstw 
i wykrętów w celu ich uniknięcia. Postawa rodziców w stosowaniu 
kar powinna byd umiarkowana, gdyż zbytnia surowośd rodziców jest 

traktowana przez dziecko jako znęcanie się, a nadmierna pobłażliwośd czyni rodziców bezradnymi wobec 
przewinieo dziecka. Dziecko karane nie powinno wątpid w dobre intencje i miłośd rodziców, dlatego należy 
oceniad postępek dziecka, a nie jego osobę.  
 Więcej korzyści odniesiemy okazując naszym dzieciakom zrozumienie jego punktu widzenia, 
rozmowy w atmosferze uprzejmości i wzajemnego szacunku, przy stanowczości i określonych granicach, 
zasadach.  

Dzieci powinny odczud konsekwencje swojego złego zachowania, ale nie w postaci kary. 
We wzajemnych stosunkach nie ma miejsca na kary. (Doktor Ginott) 

  

 Konsekwencje naturalne występują automatycznie, bez interwencji dorosłych np. Jeżeli będziesz 
jechał za szybko na rowerze przewrócisz się; jeśli wyjdziesz bez bluzy – zmarzniesz. Nie wolno prawid kazao, 
karcid, oznajmiad z satysfakcją: "a nie mówiłem?”, zwiększad poczucia winy, wstydu i bólu, które są 
naturalnym wynikiem doświadczenia. Dozwolone i zalecane jest za to współczucie. 
 Konsekwencje logiczne natomiast wymagają interwencji dorosłego, dziecka. Istotne jest podjęcie 
właściwej decyzji w kwestii wyboru konsekwencji, która najlepiej przyczyni się do powstania pomocniczego 
doświadczenia kształcącego. ‘ 
 

Konsekwencje logiczne muszą byd: 
1) Powiązane – musi istnied bezpośredni związek pomiędzy postępowaniem dziecka, a jego 
konsekwencjami. 
2) Pełne szacunku – nie łączą się z winą, wstydem i bólem, a rodzic traktuje dziecko z szacunkiem. 
3) Proporcjonalne – adekwatne do sytuacji i rozsądnie sprawiedliwe zarówno z punktu widzenia dziecka, jak 
i dorosłego. 
Jeżeli rozwiązanie nie spełnia któregokolwiek z tych trzech warunków, nie jest konsekwencją logiczną.  

Zamiast karania: 
1. Wyraź swoje uczucia, nie atakując dziecka:  „Jestem rozczarowana widząc, że nie posprzątałeś pokoju’’. 
2. Określ swoje oczekiwania  „ Liczyłam na to, że po przyjściu z dworu zajmiesz się porządkiem w pokoju” . 
3. Wskaż dziecku jak może naprawid sytuację: „ Twój pokój wymaga poodkurzania, schowania książek do 
biurka” . 
4. Uprzedź o konsekwencjach:  „Jeśli nie odkurzysz w pokoju, ja nie będę mogła umyd podłogi, co w takim 
razie będziesz musiał zrobid ty jeszcze”  
5. Przejmij inicjatywę: -„ Mamo gdzie są rzeczy, które leżały na biurku?” -„ A jak myślisz?” 
6. Wspólnie rozwiąż problem - Wspólnie z dzieckiem rozmawiamy o danej sytuacji, aby zrobiło to, co 
zostało ustalone wcześniej.  

"...Dziecko chce byd dobre.  
Jeśli nie umie – naucz,  
Nie wie – wytłumacz,  

Jeśli nie może – pomóż!"  

"Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażad, jak pobłażliwie godzimy się 
z naszymi własnymi wadami i nałogami" (Janusz Korczak)  
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Kącik poetycki - Inga Idzikowska 

Przez dziurkę od klucza  
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KSIĄŻKA 
 

Cisza. Napadła nostalgia bezdrożne granice, 

Czerwień zdumiona wpłynęła na lice 

I brzmi lekkimi strunami, jak harfy muzyka, 

Umysł wypływa na stronę ryzyka. 

 

Myśli zdumione, dusza poruszona, 

Anioł w okładce rozkłada ramiona, 

Porywa duszy skrzydła upragnione 

I umysł oraz usta słów pięknych spragnione. 

 
 

Anioł ognisty językiem włada, 

Myśli umysłu przepięknie składa, 

Brzmi w sercu pragnącym wiedzy i rozsądku, 

Czeka już długo spragnionego wątku. 

 

Oderwać oczu od niego nie przyszło, 

Od słów, z których miłości ogrom wyszło, 

Postaci pragnące kochać i czuć, 

Byś Ty mógł o nich wieczorami snuć. 

 
 

6 maja br. Prezydent RP powołał Radę ds. Społecznych - 
gremium konsultacyjno-doradcze, które zajmuje się 
analizowaniem aktualnej sytuacji w zakresie polityki 
społecznej i spraw społecznych, prowadzeniem debaty 
strategicznej i dialogu w tym obszarze oraz opracowywaniem 
propozycji konkretnych rozwiązao prawno-instytucjonalnych 
i monitorowaniem ich realizacji. W skład Rady weszli wybitni 
specjaliści reprezentujący różne dyscypliny z zakresu nauk 
społecznych. Jesteśmy dumni, że nasza Koleżanka prof. 
Izabela Krasiejko została zaproszona do grona ekspertów. 
Gratulujemy! 

źródło: www.prezydent.pl 
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