
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Za oknem spadają różnokolorowe liście. Dni stają się coraz krótsze. Dostrzegamy wyraźną  

zmianę aury. W miejskich parkach i przydomowych ogródkach już na dobre rozgościła się 

 Pani Jesień. Beztroski czas wakacyjnego wypoczynku, wyjazdów bliższych czy tych bardzo  

odległych, mamy niestety za sobą. Pozostały nam bezcenne wspomnienia. Każdy ten czas  

zapamięta inaczej. U nas również wiele się działo.  

 Ważnym wydarzeniem był wyjazd wakacyjny rodzin zastępczych z dziećmi do Wisły, sfinansowany przez 

Fundację ING Dzieciom. Nasze Koleżanki sprawdziły się w 100% jako dobre organizatorki, pedagożki 

i powierniczki młodzieńczych miłości. Grupa wyjazdowa bardzo się zintegrowała. Po powrocie z wakacji nadal 

chętnie się spotyka, uczestnicząc w grupach wsparcia, szkoleniach, spotkaniach ,,Między nami kobietami". 

 Pomimo trudnego dla nas wszystkich, obecnego czasu spowodowanego ograniczeniami związanymi 

z pandemią, staramy się nie zwalniać tempa naszej pracy. Aktualnie koncentrujemy się na przygotowaniach do 

konferencji mediacyjnej pt. ,,Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu". Nie zapominamy też o zbliżającym się 

Świętym Mikołaju, na którego czekają dzieci z rodzin objętych wsparciem Częstochowskiego Centrum Wsparcia 

Rodziny. Szczegółowe informacje o naszych działaniach można znaleźć na Facebooku i stronie internetowej. 
 

    Z jesiennym pozdrowieniem, Jolanta Ujma, Członek Zarządu Stowarzyszenia 

 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Lidia Zeller, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 
 

          

 

 

dla rodzin zastępczych: 

530 503 739 
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    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr  26, październik 2021 

Halo! Rodzic zastępczy  
w potrzebie! 

 

Bezpłatne porady prawne 
 

Na konsultacje 
z prawnikiem 

zapraszamy w każdą 
środę 

w godz. 12-15.00 
      (po uprzednim zgłoszeniu). 

 

Stowarzyszenie „DLA RODZINY” 
ogłasza nabór na: 

 

TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH 
 

Podczas treningu uczestnicy zdobędą 
umiejętności pomocne w: 

 

-Budowaniu w dziecku zdrowego 
 poczucia własnej wartości, 
-Stworzeniu warunków do  
współpracy z dzieckiem, 

-Wyznaczaniu granic 
 i egzekwowaniu obowiązków, 

-Rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy 
rodzeostwem. 

 

Szkolenie obejmuje 4 spotkania po 2 godziny. 
Koszt 250 zł. Szczegółowe informacje:  

tel. 530503388, 570503717 

 

Stowarzyszenie „DLA RODZINY” 
ogłasza nabór na warsztaty z cyklu: 

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 
 

Warsztaty uczą: 
 

-Skutecznej komunikacji z dzieckiem, 
-Mówienia o uczuciach dorosłych i dzieci, 

-Nagradzania dzieci, 
-Wprowadzenia pozytywnej dyscypliny 

w procesie wychowania, 
-Wzajemnego szacunku i zrozumienia. 

Szkolenie obejmuje 10 spotkao po 3 godziny. 
Koszt 500 zł. Szczegółowe informacje:  

tel. 530503388, 570503717 

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: listopad 
2021 lub z chwilą zebrania grupy 12 osób. 
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

LIPIEC 
 
01.07. - Ósma rocznica powstania Częstochowskiego Centrum Wsparcia 
Rodziny. 
01.07. - Rozpoczęcie projektu "Inkubator aktywności społeczno-zawodowej". 
03.07. - Rozpoczęcie lekcji tenisa ziemnego dzięki uprzejmości Szkoły Tenisa 
Karo-Sport. 
13-16.07. - Wizyta studyjna w Fundacji La Rueca w Madrycie, w której 
uczestniczyły przedstawicielki naszego Stowarzyszenia. 
14.07.- Animacje i zabawy dla dzieci organizowane przez Fundację "Szlachetny 
gest". 
26, 27.07. - Szkolenia pt. "Komunikacja drogą do prawidłowych relacji 
w rodzinie" (Projekt Wspieralnia). 
28.07. - Szkolenie pt. "Zaburzenia zachowania dzieci  w szkole" (Projekt 
Wspieralnia). 
31.07. - "Czytanie w bramie" - akcja, w której braliśmy udział zorganizowana 
przez Fundację Adullam. 
 
SIERPIEŃ 
 
02-14.08. - Wyjazd szkoleniowo-integracyny do Wisły. 
25.08. - Szkolenie  "Prawidłowe odżywianie a zachowanie i funkcjonowanie 
dzieci i osób starszych" (Projekt Wspieralnia). 
27.08. - Piknik sąsiedzki „Przystanek Warta” zorganizowany przez Fundację 
Adullam. 
28.08. - Festiwal Kultury Alternatywnej zorganizowany przez Fundację Oczami 
Brata. 
29.08. - Finał XX Edycji Akcji Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny zorganizowanej 
przez Pana Dariusza Kapinosa - Radnego Miasta Częstochowy oraz Fundację 
Dla Rozwoju. 
31.08. - Szkolenie  "Każdy może byd dobrym rodzicem" (Projekt Wspieralnia). 
 
WRZESIEŃ 
 
04.09. - Szkolenie pt. "Zarządzanie sobą w czasie" (Projekt Wspieralnia). 
05.09. - Rodzinny piknik integracyjny jako uzupełnienie akcji "Nowy plecak na 
nowy rok szkolny". 
06.09. - Spotkanie Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych z Prezydentem Miasta 
Częstochowy. 
09.09. - Światowy Dzieo FAS. Warsztaty nt. płodowego zespołu alkoholowego. 
Kampania informacyjna w centrum miasta. 
09.09. - Spotkanie Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych z przedstawicielami 
MOPS i Urzędu Miasta. 
10.09. - Kongres Rodzicielstwa zastępczego w Warszawie, w którym brała 
czynny udział Pani Prezes Lidia Zeller. 
13 i 16.09- szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
spokrewnionej. 
16.09. - Powołanie przez Prezydenta Miasta Częstochowy członków 
Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
20 i 23.09.- Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

spokrewnionej. 

 

 

 

 

 

                     

 

KALENDARZ nadchodzących 
wydarzeo 

 

 
 

 

 

PAŻDZIERNIK 

08.10. - Wycieczka do Aquaparku 

w Częstochowie 

18-21.10. - Obchody Międzynarodowego 

Dnia Mediacji 

20.10. - Konferencja "Potrzeba mediacji 

w dzisiejszym życiu" 

 

18.10. - 20.11 - Szkolenia dla 

kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 

zastępczych zawodowych, 

niezawodowych i RDD 

 

LISTOPAD 

11.11. -  Narodowe Święto 

Niepodległości 

21.11. - Dzień Pracownika Socjalnego 

 

GRUDZIEŃ 

 

04.12.- Inauguracja akcji "Mikołaj z ulicy 

Krakowskiej" 

06.12.- Mikołajki 

25.12. - Boże Narodzenie 

 

 

Planowane zajęcia cykliczne: 

-Dogoterapia 

-Trening koncentracji i szybkiego 

czytania 

-Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin 

biologicznych 

- Grupy wsparcia 
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Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Wisły 
Klaudia Jabłooska, Izabela Owczarek, asystentki rodziny 
 

 
 
 

 
 

Widząc ofertę Fundacji ING Dzieciom dotyczącą możliwości wzięcia udziału 
w turnusie dla rodzin – podjęliśmy wyzwanie. Był to dla nas duży 
sprawdzian z uwagi na fakt, że nie mieliśmy wcześniej możliwości 
organizowad tak dużego przedsięwzięcia. Osoby, które były zaangażowane 
w przygotowanie turnusu to pracownicy z najkrótszym stażem pracy, 
w związku z tym towarzyszyło nam wiele obaw dotyczących sprostaniu 
takiemu zadaniu. Tym większe było nasze zaskoczenie, kiedy okazało się, że 
udało się uzyskad możliwośd realizacji działania. Początkowo byliśmy 
przygotowani na odbycie turnusu zimowego, natomiast, jak można się domyślid, koronawirus pokrzyżował 
nam plany... Jednak ,,co się odwlecze, to nie uciecze’’, w efekcie czego doszło do wyczekiwanego wyjazdu 
w sierpniu 2021 r.  

Przystąpiliśmy do zmiany harmonogramu wyjazdu z zimowego na letni, rekrutacji uczestników oraz 
wizyty w Wiśle. Wspólnie z kadrą pracowniczą zrekrutowaliśmy rodziny zastępcze wraz z dziedmi dla grupy 
30 osób. Braliśmy pod uwagę przeróżne wytyczne (m.in. sytuację materialną-bytową, relacje rodzinne oraz 
poddaliśmy ocenie funkcjonowanie  rodzin). Zorganizowaliśmy spotkanie na terenie Częstochowskiego 
Centrum Wsparcia Rodziny, na które zaprosiliśmy uczestników turnusu, tym samym przełamując wstępne 
bariery… „pierwsze koty za płoty!’’ Wszyscy mogliśmy się poznad, omówid harmonogram, zasady oraz 
potrzeby rodzin. Z uwagi na zróżnicowaną grupę wiekową, martwiliśmy się, czy podołamy i czy wyjazd na 
pewno będzie atrakcyjny dla każdego. Efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Infrastruktura 
budynku pozwoliła na realizację zaplanowanych działao. Wyposażenie, posiłki zapierały nam dech 
w piersiach. Nieocenione było wsparcie koordynatorki Joli, która służyła wsparciem, dobrym słowem 
i obecnością. Mogliśmy wzbogacid pobyt podczas poznawanie kultury i turystyki regionu. Zwiedziliśmy chyba 
wszystkie atrakcje Beskidu Śląskiego. Kierowaliśmy się mottem, aby ,,łączyd przyjemne z pożytecznym”, 
w związku z tym przewidzieliśmy szkolenia dla trzech kategorii osób: dla dzieci, dla nastolatków, dla 
opiekunów oraz zajęcia łączone. Podczas pobytu w Wiśle podążaliśmy za potrzebami i możliwościami 
uczestników. Nie naciskaliśmy, dając tym samym bezpieczną swobodę. Zajęcia te miały na celu integrację 
rodzin, naukę relaksacji i spędzania czasu wolnego, zajęd kreatywnych, treningu umiejętności społecznych, 
poprawy relacji rodzinnych, redukowanie stresu, napięd psychoruchowych, bezpiecznego korzystania 
z Internetu oraz wzmocnienie kompetencji rodzicielskich. Jak się jednak okazało, doświadczenie życiowe 
rodziców zastępczych dopełniały każde zajęcia. Śmiech, łzy, wzruszenia towarzyszyły nam każdego dnia. 
Zauważyliśmy, że już po kilku dniach cała grupa dbała o wspólne dobro, wspieraliśmy się wzajemnie 
i nieważne było czy w tym czasie zdobywamy szczyty górskie, czy akurat dziecko przechodziło napad złości. 

Musimy pamiętad o tym, że rodziny z którymi współpracujemy, 
borykają się z wieloma trudnościami czy przykrymi sytuacjami. Bycie 
rodzicem zastępczym to misja 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, wiążąca się 
z wieloma wyrzeczeniami. Z kolei dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej to 
bardzo często dzieciaki pokrzywdzone przez los i jedyne, czego potrzebują to 
bezwarunkowa miłośd i poczucie bezpieczeostwa. Jako opiekunowie 
mogliśmy zaobserwowad relacje rodzinne, funkcjonowanie rodzin, jakie mają 
problemy, potrzeby. Nieraz na bieżąco wspierałyśmy, czy modelowałyśmy 
zachowania. Jedna z mam zastępczych z każdym dniem nabierała pewności 
siebie, wcześniej nie była stanowcza, wstydziła się tylko dlatego, że bała się 
oceny innych ludzi. Z dnia na dzieo jej postawa ulegała zmianie, ponieważ 

wiedziała, że może liczyd na zrozumienie i wsparcie. Kolejne mamy zastępcze borykały się z problemem 
agresji dzieci wobec opiekunów, co również wyjazd pozwolił zredukowad. Rodziny mogły uczyd się 
konstruktywnego wyrażania złości i zmiany postawy opiekuna. Jednak najbardziej wstrząsnęła nas historia 
jednej z babd, którą znamy jako ciepłą i kochającą osobę, kiedy poinformowała nas, że to jej pierwsze 
wakacje w życiu…     



 Biuletyn Stowarzyszenia 

                                                        „DLA RODZINY”                                            nr 26/2021 
 

4 

 

Projekt WSPIERALNIA - co nowego? 
Kamil Pietrasiak, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Wszystkie obawy, które przywiozłyśmy ze sobą jako opiekunowie, odeszły. Z każdym dniem bardziej 
zbliżaliśmy się do siebie – zżyliśmy się ze sobą i z sentymentem wspominamy wakacyjny czas spędzony 
w Wiśle. Z uwagi na fakt, że mamy ochotę na więcej, planujemy kontynuowad tego rodzaju inicjatywy. 
Dołączamy również list jednej z mam zastępczych, która postanowiła opisad swoje refleksje. 

 

 

,,Szafka wspomnieo…’’ 
Wisła, 05.08.2021 r. 

 Jestem opiekunem prawnym i rodziną zastępczą dla dwóch 
chłopców w wieku 15 lat. Od października 2018 r. pełnię funkcję rodziny 
zastępczej. Dzięki mojemu koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej 
biorę udział w wakacyjnym pobycie wypoczynkowym we Wiśle 
w dniach: 02-13.08.2021 r. 
 Jestem zachwycona doskonałą organizacją pobytu, 
wyżywieniem, sposobem uatrakcyjniania czasu dzieciom i opiekunom, 
programem wycieczek i tematyką spotkao. Wszystkim dopisuje dobry 
humor, poczucie wzajemnej odpowiedzialności i słoneczna pogoda. 
Dzisiaj mija dopiero 3 dzieo naszego pobytu w Wiśle, a już czujemy się 
wszyscy wypoczęci, zadowoleni, napełnieni mnóstwem wrażeo i pełni oczekiwao na kolejne atrakcje. 
Ogromnym dla mnie przeżyciem było szkolenie organizowane tylko dla opiekunów. Po wysłuchaniu 
szkolenia, każdy miał możliwośd podzielenia się własnym wrażeniem, sukcesami, ale też i smutnymi 
wydarzeniami z procesu opieki nad dzieckiem. Dowiedzieliśmy się wielu ważnych i ciekawych rzeczy. 
Pozwoliło nam to ogromnie się zintegrowad. Wszyscy się wtedy otworzyli, nie zabrakło łez i głębokich 
wzruszeo. Pozwoliło nam to uświadomid sobie, jak wiele dobra i miłości wynika z trudu i czasu poświęconego 
dzieciom. Wypowiedź każdego uczestnika, ubogacała wszystkich słuchających.  
 Zorganizowanie pobytu dla opiekunów i dzieci jest dowodem ogromnej troski ze strony kadry, 
życzliwości oraz pragnienia wsparcia nas w codziennym trudzie wychowawczym. Z moich rozmów z innymi 
opiekunami wynika, że gdyby nie było tego wyjazdu, wiele osób nigdy nie wyjechałoby na wczasy. Pewna 
opiekunka dziecka, już emerytka, powiedziała, że są to jej pierwsze wakacje w życiu, a może nawet ostatnie 
i nigdy nie zapomni tych cudownych chwil. Jestem osobiście bardzo wdzięczna wszystkim autorom 
i organizatorom, którzy dołożyli wszelkich starao i w ten sposób pochylili się nad potrzebami dzieci 
i opiekunów, aby zorganizowad tak rewelacyjny pod każdym względem pobyt.  
 

Ewa Piechowiak 

 
 
 
 
WSPIERALNIA to nazwa projektu realizowanego przez nasze Stowarzyszenie, sfinansowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest prowadzony w okresie lipiec- 
grudzieo 2021 r. WSPIERALNIA jest adresowana dla rodzinnych form pieczy zastępczej i poszerza ofertę 
Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny o możliwośd skorzystania z porady: dietetyka, specjalisty ds. 
uzależnieo, specjalisty ds. zaburzeo zachowania u dzieci, psychoterapeuty, terapeuty, a także zwiększa 
dostępnośd do usługi psychologa.  W ramach projektu prowadzona jest także grupa wsparcia, szkolenia/ 
warsztaty dla rodziców zastępczych. Ponadto zaplanowane są min. trzy spotkania okolicznościowe dla 
uczestników o charakterze integracyjnym. WSPIERALNIA zakłada zaangażowanie 40 uczestników (osoby 
dorosłe) oraz 48 uczestników (dzieci). Dotychczas głównymi odbiorcami oferowanych usług są rodziny 
zastępcze spokrewnione. Rekrutacja do projektu jest ciągła. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami CzCWR oraz do odwiedzania strony internetowej: www.dlarodziny.com 
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Zajęcia z udziałem psa 
 Izabela Krasiejko, konsultant NSLT 
 

Kobiecośd ubrana w rodzicielstwo zastępcze 
Joanna Gorzałka, pracownik socjalny, trener 
 

 

 
Kolejne spotkania kobiet z kobietami za nami. Za nami wiele wspólnych chwil 

ubranych w subtelne piękno serca każdej z nas.  

 Zasiadając w kręgu, jedna drugiej przeglądamy się w oczach. Różne są 

blaski kobiecych oczu, tak jak różne doświadczenia, troski, które niesie 

codziennośd. A spojrzenia czasem radosne, nieraz smutne, bywa, że na 

początku spotkania – badające.  

 Pytania, czy aby nikt mnie nie oceni, nie skrytykuje... 

 Przychodzi refleksja... Ulga, uff... nie jestem gorsza, nie jestem sama, 

takich jak ja jest więcej.  

 Wszystkie tak bardzo się starały, chciały dobrze, miały swoje plany, marzenia, które życie 

w okrutny sposób zweryfikowało.  

 Ale coś pozostało pomimo trudów, krętych życiowych ścieżek – to dobrod serca. Dobrod serca, to 

świadectwo wypisane na twarzach każdej z nas. To intencje: szczerośd, otwartośd, empatia, chęd 

pomagania. 

 W trakcie spotkao przyglądam się kobietom, wiele z nich wspieram w „poprawianiu korony”, która 

gdzieś z głowy nieopacznie się im zsunęła.  

 Nasze Częstochowskie Kobiety - Matki zastępcze, Wasze historie, świadectwa, postawy inspirują 

do dalszej pracy i rozwoju! 

 
 
 
Od trzech lat w Stowarzyszeniu „DLA RODZINY” prowadzone są zajęcia 
z udziałem Saszy – psa rasy Border Collie. Dotychczas cykl obejmował 10 
indywidualnych spotkao dla rodziny.   

W poszczególnych zajęciach uczestniczą dzieci z jednej rodziny 
razem z opiekunem. Pies na polecenie Pani Izy i dzieci robi różne sztuczki. 
Zna ich ponad 30! Sukces Saszy w wykonaniu zadania jest sukcesem dzieci 
a sukces dzieci jest sukcesem Saszy  Dzieci dobrze się bawią, nabierają 
pewności w tym, co robią, zaczynają wierzyd w siebie. Na zajęciach jest też malowanie, różne gry planszowe, 
układanie klocków, zabawy figurkami przedstawiającymi rodzinę. 

Analizujemy różne scenki z życia rodziny, odgrywamy sytuacje z przedszkola lub szkoły. Sasza i Pani 
Iza uczą dzieci jak o coś poprosid, jak czegoś odmówid, jak prawidłowo zachowywad się w domu, 
przedszkolu, szkole czy na podwórku. Na zajęciach jest wesoło i dużo się dzieje, ale dzieci uczą się też, że 
trzeba słuchad poleceo dorosłego, czekad na swoją kolej, posprzątad rzeczy, którymi się bawiło, dostosowad 

się do zasad panujących na zajęciach, bo wtedy nie ma chaosu i czujemy się 
bezpiecznie. Pani Iza pokazuje rodzicom, co mają zrobid, by dzieci współpracowały ze 
swoim rodzeostwem oraz wykonywały ich polecenia. Czasem rodzice nie mogą wyjśd 
z podziwu, gdy widzą swoje dzieci tak chętnie robiące to, o co Pani Iza poprosi. 
Rodzice dwiczą chwalenie dzieci, bo tak jak pies chętnie uczy się, gdy dostaje 
smaczek lub jest pogłaskany, tak dzieci zachowują się grzecznie, gdy rodzic lub babcia 
zauważa i docenia to, co dobrze robi jego syn, córka czy wnuk. 

Na koniec zajęd opiekun dostaje wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem 
a dziecko dyplom Przyjaciela psa. 

Od października zajęcia terapii zaburzeo rozwojowych dzieci i młodzieży 
prowadzone są w ramach projektu „WSPIERALNIA”. 
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Strefa Rodzica: Jak zachęcid dziecko do współpracy? 
 Aneta Zborowska, trener programu "Szkoła dla Rodziców" 

 
 

 
Wychowanie jest jak nauka jazdy na rowerze. Nie nauczy jej ojciec, który biegnie za rowerem, ani i ten, który 
czyta instrukcje po fakcie, gdy dziecko leży już na ziemi. Dziecko, które po raz pierwszy siada na rower, musi 
byd tyle razy podtrzymywane, co puszczone na swobodę. Sztuka wychowania polega na tym, aby wiedzied, 

w którym momencie uczynid pierwszą a w którym drugą rzecz” (P. Pellegrino) 
 

Rodzice stosują zazwyczaj podobne metody w celu nakłonienia dzieci do 
współdziałania, przekazania im norm zachowao akceptowanych w danym 
domu i w społeczeostwie. Do najczęściej stosowanych sposobów należą: 
nakazy, zakazy, manipulacje, krzyki, kary, „prawienie kazao”, straszenie, 
przekupywanie, dawanie za przykład innych itp. Jakie uczucia mogą 
wówczas towarzyszyd dziecku, czy czuje się ono bezpieczne i kochane? 
Czy czasem nie jest tak, że rodzic w przypływie emocji rani uczucia 
dziecka, dając przy tym upust własnym uczuciom. Dziecko odczuwa 
wówczas złośd, bunt, agresję, poczucie winy, strachu, Czy o to chodzi 
w wychowaniu? Często jest tak, że to nam dorosłym przeszkadza brudna podłoga, hałas…To jest nasz 
problem i dlatego my dorośli musimy nakłonid dziecko, żeby chciało z nami współpracowad. Zmienid 
nastawienie dziecka oznacza osiągnąd jego dobrowolną zgodę na podjęcie oczekiwanego przez nas 
działania.  
Do miłości, samodzielności, wrażliwości, szacunku dla innych nie da się wychowad brutalnością, 
przymuszaniem, zniewalaniem, naruszaniem godności osobistej dziecka. Wychowanie nie odbywa się 
w specjalnie na ten cel wyznaczonym czasie, ale w codzienności – przez każdy gest, zachowanie, słowo. Co 
może pomóc w zachęcaniu dziecka do współpracy?: 
 

1. Opisz co widzisz, lub przedstaw problem. (Bez wskazywania winnego. Forma „Ty” wywołuje 
poczucie winy i zachęca do reagowania bronieniem się).  

            „W kuchni jest brudna podłoga.” 
 

2. Udziel informacji. (Jak najkrócej). 
           „Do kapci przykleja się brud z podłogi i roznosi się po całym mieszkaniu.” 
 

3. Powiedz to jednym słowem lub gestem. (Reakcja na pojedyncze słowo jest inna niż na „kazanie”). 
Np.   „Podłoga” 

 

4. Opisz, co czujesz. (Nie wypowiadaj się na temat charakteru dziecka).  
            „Nie lubię, kiedy brud lepi mi się do kapci.” 
 

5. Daj dziecku wybór: 
„Wolisz wytrzed podłogę mokrą szmatą, czy umyd mopem.”  
 

6. Napisz liścik. (Słowo pisane nie podnosi głosu. Można pisad w imieniu „rzeczy”). 
           „Jestem brudna i cała się kleję. Pragnę wody i ścierki. Podłoga w kuchni” 
 

Uwaga: liścik nie spełni swego zadania, a wręcz może zirytowad, jeżeli będzie jedynie zbiorem poleceo. Np. 
„po przyjściu ze szkoły zrób zakupy, wyprowadź psa i weź się za lekcje. Tylko niczego nie zapomnij.” Mów 
stanowczo, ale łagodnie, w trybie oznajmiającym a nie rozkazującym. 
  

Kiedy stosowad powyższe umiejętności? 
• gdy rodzic ma problem a jego potrzeby zostały naruszone przez zachowanie dziecka, 

• gdy zachowanie dziecka narusza zasady zgodnego współżycia między ludźmi, 
• gdy rodzic chce zmotywowad dziecko do działania na zasadach wzajemnego szacunku. 

 

Nie trad nigdy cierpliwości. To ostatni klucz, który otwiera drzwi. 
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Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy 
 Agnieszka Kidawa-Mysłek, asystent rodziny 
 

 
 
Nie ma powszechnie przyjętej definicji wypalenia zawodowego. Można powiedzied, że jest to przedłużona 
reakcja na przewlekłe działające w pracy stresory emocjonalne i interpersonalne, stan zmęczenia czy frustracji 
wynikający z poświęcenia się jakiejś sprawie, sposobowi życia lub związkowi, co nie przyniosło oczekiwanej 
nagrody. 
 Wypalenie zawodowe jest psychologicznym zespołem wyczerpania emocjonalnego, obniżonego 
poczucia dokonao osobistych, który może wystąpid u osób, które pracują z innymi ludźmi w pewien określony 
sposób. Z badao Extedent DISC wynika, że polscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych na 
świecie. Niemal co czwarty Polak jest wypalony zawodowo. Osobiste i organizacyjne koszty wypalenia 
doprowadziły do zaproponowania różnych strategii interwencji. Niektórzy próbują leczyd wypalenie po jego 
wystąpieniu, podczas gdy inni koncentrują się na tym, jak zapobiegad wypaleniu poprzez promowanie 
zaangażowania. 
 Czynnikiem niezbędnym do zainicjowania niekorzystnych zjawisk prowadzących do wypalenia 
zawodowego jest stres zawodowy, wynikający z braku równowagi między wymaganiami pracy a zasobami 
jednostki. 

  

 Przyczynami wypalenia zawodowego są: 
 Uwarunkowania środowiska, 
 Zachwianie poczucia własnej wartości, 
 Trudności w kontrolowaniu i opanowywaniu własnych emocji, 
 Tendencja do nadmiernej rywalizacji, 
 Przepracowanie, 
 Brak sukcesów,  
 Utrata nadziei, 
 Zwiększone starania by byd solidnym, 
 Bezradnośd, 
 Niepewnośd w kontaktach z innymi, 
 Niska samoocena, 
 Brak satysfakcji z pracy, 
 Zbyt wiele obowiązków, 
 Niskie wynagrodzenie. 

 

Objawy wypalenia zawodowego: 

 Uczucie zmęczenia i wyczerpania - nie da się odpocząd, 

 Wycofanie i apatia- pracownikowi nie chce się angażowad ani w sprawy firmowe ani w prywatne, 

 Reakcje emocjonalne – takie jak agresja werbalna wobec współpracowników, cynizm, negowanie zdania 
innych, pracownik staje się trudny we współpracy, 

 Obniża się kreatywnośd, motywacja do pracy, zaangażowanie funkcji poznawczych - praca zaczyna 
zajmowad coraz więcej czasu a efekty są słabsze, 

 Dochodzi do degradacji kontaktów z innymi - napięcie emocjonalne jest bardzo duże, pojawiają się 
wahania nastrojów, od złości do smutku, 

 Psychosomatyka- czyli pojawiają się problemy zdrowotne, które tak naprawdę są wołaniem o pomoc 
z przemęczonego pracą i stresem ciała. W skład takich zaburzeo wchodzą zarówno problemy ze snem, 
częstsze przeziębienia czy spadek sprawności seksualnej, jak i choroby serca czy układu trawiennego, 

 Etap zrezygnowania, który prowadzid może do rozwinięcia się depresji, uzależnieo, a nawet 
samobójstwa. 

 

Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym: 
 Konfrontacja, 
 Obrona własnego stanowiska, walka z trudnościami, by zaspokoid swoje potrzeby, 
 Planowanie rozwiązania problemu, zaplanowane działania wobec sytuacji stresowej, 
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Kącik poetycki - Inga Idzikowska 

 Dystansowanie się, podejmowanie wysiłków mających na celu 
odsunięcie od siebie problemu, unikanie myślenia o nim,  

 Poszukiwanie wsparcia, szukanie pomocy lub współczucia ze strony 
innych ludzi lub instytucji, 

 Pozytywne przewartościowanie, szukanie i podkreślanie dobrych 
stron sytuacji stresowej, aby zmniejszyd poczucie straty lub 
porażki, 

 Zmiana schematów pracy - mniej pracy, więcej przerw, unikanie 
pracy w nadgodzinach, równoważenie pracy z resztą życia, 

 Wykorzystanie strategii relaksacyjnych, 
 Promowanie dobrego zdrowia i kondycji, 
 Rozwijanie lepszego samopoznania poprzez techniki samoanalityczne, poradnictwo, terapię. 

 

Terapie stosowane w leczeniu wypalenia zawodowego: 
 

 Psychoterapia, w szczególności poznawczo-behawioralna, terapia akceptacji i zaangażowania, 

 Fitoterapia (ziołolecznictwo), 

 Fizjoterapia (np. terapia manualna), 

 Farmakoterapia wspomagająca, 

 Terapie uzupełniające takie jak: muzykoterapia, terapia ciała i umysłu- mindfullness. 
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BEZ CIEBIE 
 

Smutno mi, gdy nie piszesz listów i wierszy, 

Brak mi Twego na mnie patrzenia. 

Byłeś tym co mi zagrał w duszy, 

I pierwszym, z którym mogłam spełniać życzenia. 

 

 
 

 

Brak mi Ciebie, moje serce pustką żyje, 

Bez Ciebie kolorowych chwil przeżywać nie mogę. 

Moja dusza nerwowo za Tobą z bólu wyje, 

Bo Twoja oddaliła od mojej swą drogę. 

 

 
 

Bólu fala przypływa z mocą tak ogromną,  

Co ją nawet sam Szatan nie stworzył podobną. 

Lecz on sam ją porwał, biedną nieprzytomną, 

By dusza nie czułą się lekką i swobodną. 
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