
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 

Mamy nowy rok 2022! Za nami radości i trudy minionego roku.  

Każdy z nas ma swoje plany, marzenia, które chciałby zrealizować  

w nowym roku. Stowarzyszenie ma dla Państwa zaplanowane szkolenia,  

spotkania z nadzieją ich realizacji "na żywo", ale jesteśmy przygotowani też  

do tego, aby w razie konieczności spotkać się z Państwem on-line. 

Życzę Państwu w imieniu całego naszego zespołu,  aby ten rok przyniósł możliwość spełnienia  

tego, co ważne, potrzebne i daje siłę! 

Dużo zdrowia, uśmiechu i nadziei, że to, co najlepsze, jeszcze ciągle przed nami!  
 

Wszystkim naszym drogim Babciom oraz Dziadkom składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta! 
 

                       Lidia Zeller, Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Pozdrawiam, Lidia Zeller, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje całodobowe dla 
rodzin zastępczych: 

530 503 739 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

  
  
    

 

                                                            

 
 

               

 
         
        
                           

              
        
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                  
        
  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr  27, styczeo 2022 

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 
 

PAŹDZIERNIK 
07.10. - Gala Finałowa XVI edycji Konkursu Lodołamacze  
08.10. - Wycieczka do Parku Wodnego La Playa 
12.10. - Nawiązanie współpracy z Centrum Medycznym Eden w Myszkowie 
14-15.10. -  Szkolenie "Komunikacja w rodzinie w sytuacjach problemowych" 
zorganizowane w ramach projektu "Wspieralnia" 
18-19.10. - Spotkania edukacyjne dotyczące mediacji w DOSL-ach 
20.10. - Konferencja "Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu" 
20-21.10. - Szkolenie "Praca nad kontrolowaniem złości w kontekście zaburzeo 
przywiązania u dzieci i młodzieży" zorganizowane w ramach projektu 
"Wspieralnia" 
21.10. - Międzynarodowy Dzieo Mediacji 
22.10.- Spotkanie dla rodzin zastępczych pt. "Mediacje są formą rozwiązywania 
problemów społecznych" 
22.10. - Spotkanie integracyjne rodzin zastępczych z dziedmi w Klubie 
Alternatywa w ramach projektu "Wspieralnia". 
22.10. - Szkolenie "Praca nad zachowaniami dziecka" - Primo Diagnosis 
 

18.10. - 20.11 - Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 
zastępczych zawodowych, niezawodowych i RDD 
 

LISTOPAD 
18.11. - Wycieczka do "Stacji Grawitacji" 
21.11. - Dzieo Pracownika Socjalnego 
25.11. -  Szkolenie "Jak rozmawiad z nastolatkami. Wzmacnianie kompetencji 
wychowawczych" zorganizowane w ramach projektu "Wspieralnia" 
26.11. -  Szkolenie "Jak rozmawiad z nastolatkami. Wzmacnianie kompetencji 
społecznych" zorganizowane w ramach projektu "Wspieralnia" 
 

GRUDZIEŃ 
04.12. - "Mikołaj z Ulicy Krakowskiej" - akcja zorganizowana przez Fundację 
Adullam. 
05.12. - Międzynarodowy Dzieo Wolontariusza 
06.12.-  Mikołaj w Klubie Stacherczak 
15.12. - Spotkanie mikołajkowe zorganizowane w ramach projektu 
"Wspieralnia"  
20.12. - XV  Gala Wolontariatu - Stowarzyszenie "Agape" 
31.12. - Zakooczenie projektu "WSPIERALNIA" 
 

Zajęcia cykliczne:  
Grupa wsparcia dla kobiet "Między nami - Kobietami" 
Trening koncentracji i szybkiego czytania 
Dogoterapia 
Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin biologicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

KALENDARZ nadchodzących 
wydarzeo 

 

 
 

 

STYCZEŃ  

21.01. - Dzień Babci 

22.01. - Dzień Dziadka 

 

LUTY 

14.02. - Walentynki 

14-27.02. - Ferie zimowe 

 

MARZEC 

21.03. - Pierwszy Dzień Wiosny 

21.03. - Dzień Wagarowicza 

29.03.- Dziewiąte  urodziny 

Stowarzyszenia „DLA RODZINY” 

 

Planowane zajęcia cykliczne: 

-Dogoterapia 

-Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin 

biologicznych 

- "Między Nami - Kobietami"  

spotkania dla kobiet 

- Grupy wsparcia  

 

Realizowane projekty:  

- Inkubator aktywności społeczno-

zawodowe 

- Rodzina, razem możemy więcej 

 

 

 

UWAGA! ZMIANY W 500+. Od dnia 1 stycznia 2022 r. przyznaniem i wypłatą dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego, czyli 500+, dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zajmuje się Zakład Ubezpieczeo Społecznych. 
 Decyzje wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w sprawie przyznania powyższego 
świadczenia wygasają z dniem 1 czerwca 2022 r. a przyznane na ich podstawie dodatki będą wypłacane nie dłużej niż do dnia 
31 maja 2022 r.  
 Wobec powyższego, wnioski o przyznanie i wypłatę świadczenia na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. należy 
składad do Zakładu Ubezpieczeo Społecznych od dnia 1 lutego 2022 r. Wniosek o świadczenie wraz z załącznikami Zakład 
Ubezpieczeo Społecznych przyjmuje tylko w formie elektronicznej. Do wniosku dołączyd należy zaświadczenie o pobycie 
dziecka w pieczy zastępczej wydane przez Stowarzyszenie DLA RODZINY. 
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Garśd sportowych atrakcji 
Małgorzata Major, pracownik socjalny 
 

Projekt WSPIERALNIA dobiegł kooca 
Kamil Pietrasiak, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
 

 
 
 

 
 

Trudne mamy czasy, pandemiczne, a kooca tych trudności nadal nie wiemy 
kiedy się spodziewad. A dzieciostwo, młodośd, pora na beztroskę 
i niefrasobliwośd mija naszym podopiecznym bezpowrotnie. Częśd obostrzeo 
pandemicznych na razie rozluźniono, za to nie zniknęły trudności związane 
z ochroną zdrowia, koniecznością (czasowych) powrotów do nauki zdalnej, 
ograniczeniami kontaktów rówieśniczych i najbardziej doskwierającym 
poczuciem zagrożenia i niepewności. Dorosłym dodatkowych zmartwieo 
dostarcza galopująca inflacja, trudny rynek pracy, z coraz większym trudem 
dopinany budżet domowy. 
 Na szczęście, są jeszcze na świecie ludzie empatyczni, którzy chcą pomagad innym. Dzięki 
inicjatywie jednego z rodziców zastępczych, jego przyjaciele podarowali podopiecznym Stowarzyszenia 
darowiznę finansową z przeznaczeniem do wykorzystania na rekreację i beztroską zabawę. Zorganizowano 
dwa wyjścia. Pierwsze - w październiku 2021 r. - dla grupy starszej. Nastolatki skorzystały z uroków nowo 
otwartego parku wodnego „La Playa” w Częstochowie. Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, z reguły 
kontestujące wszelkie osiągnięcia. A park wodny to całkiem przyjemny obiekt do spędzania czasu w gronie 
rodziny lub rówieśników. Pewnie, że nie ma basenu o wymiarach olimpijskich do szybkiego pływania po 
torach, ale jest dużo atrakcji dla początkujących pływaków, masujące bąbelki, fale, prawie jak bałtyckie, 
fontanny, zjeżdżalnie, jacuzzi i baseny dla pieluszkowych maluszków. Przed krytyczną oceną obiektu, 
zalecamy jego odwiedziny :-) 
 Dla grupy młodszej - w listopadzie 2021 r. - zorganizowano zajęcia z instruktorem w „Stacji 
Grawitacja”. Wydawałoby się, że dwie godziny zajęd ruchowych, podskoków, fikołków, wspinaczki, 
rywalizacji zmęczy dzieci. Nic z tego. Kolejny raz okazało się, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym zmęczyd 

się nie da! A jeśli nawet na chwilę któreś dziecko miało spadek formy, to 
wystarczyło usiąśd na chwilkę, napid się wody i dalej można brykad jak 
Tygrysek, przyjaciel Kubusia Puchatka :-) „Stacja Grawitacja” to na mapie 
Częstochowy obiekt o ustalonej renomie. Trudno tam dojechad, bo znajduje 
się na peryferiach miasta, ale naprawdę warto. 
 Jeśli kiedyś dzięki ludziom o wielkich sercach i szczodrych portfelach 
uda nam się odwiedzid inne obiekty sportowe i rekreacyjne, to 
z przyjemnością je polecimy na łamach naszego biuletynu :-) A naszym 
wychowankom życzymy samych dobrych wspomnieo z dzieciostwa i młodości, 
pomimo podłych czasów, w którym przyszło im dorastad. 

  
 
 
 
 

Dobiegł kooca projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie pn. WSPIERALNIA finansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt zwiększył dostępnośd do 
poradnictwa specjalistów: dietetyka, specjalisty ds. uzależnieo, specjalisty ds. zaburzeo zachowania u dzieci, 
psychoterapeuty, terapeuty, psychologa. Ze wsparcia skorzystało 48 dzieci, które przebywały w rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz 40 rodziców zastępczych (głównie spokrewnionych), podnoszących kompetencje 
wychowawcze podczas szkoleo, warsztatów i grupy wsparcia. W ostatnim kwartale 2021 r. odbyły się także 
spotkania okolicznościowe mające na celu podziękowanie za zaangażowanie w pełnienie roli rodzica 
zastępczego, zaangażowanie w udział w zajęciach projektowych, integrację rodzin, wręczenie upominków, 
także w formie prezentów mikołajkowych. Projekt WSPIERALNIA trwał 6 miesięcy i zakooczył się z dniem 
31.12.2021r. 
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Tydzieo Mediacji w Częstochowie 
Edyta Makles, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
 
 

 
 
 

Mediacja to sposób rozwiązywania  konfliktów,  podczas którego 
mediator pomaga zwaśnionym stronom dojśd do porozumienia. Coraz 
większa popularnośd mediacji wynika z tego, że są one skuteczne, 
zdecydowanie szybciej od procesów sądowych rozwiązują konflikty 
i generują niższe koszty.   
 Wyróżniamy pięd podstawowych zasad, które składają się na 
Kodeks Etyki Mediatora:  

 Dobrowolnośd - nikt nie może zostad zmuszony do udziału w mediacjach. Do mediacji przystępuje 
się dobrowolnie. Ponadto,  strony  w każdej chwili mogą się  wycofad z całego procesu. 

 Bezstronnośd - obowiązkiem mediatora jest traktowanie stron równorzędnie. Nikt nie jest 
wygranym ani przegranym procesu mediacyjnego, każdy ma równe prawa, a koocowy efekt ma byd 
akceptowalny dla wszystkich stron sporu. 

 Poufnośd - wszelkie rozmowy, wymiany zdao, spostrzeżenia, zaprezentowana argumentacja, czyli 
cały przebieg postępowania mediacyjnego są objęte tajemnicą.  

 Neutralnośd - żadnej ze stron, na żadnym etapie jego realizacji nie może byd narzucona propozycja 
rozwiązania konfliktu. Wszystkie warunki ugody są wypracowane i uzgodnione wspólnie przez 
strony uczestniczące w mediacji. 

 Akceptowalnośd - zarówno mediatorzy, jak i ich wsparcie wniesione w rozwiązanie konfliktu mają 
byd zaakceptowane przez wszystkie strony mediacji. Strony mogą zmienid mediatorów, jeśli uznają, 
że mediatorzy nie przestrzegają zasad mediacji lub destruktywnie wpływają na jej przebieg.  

 

 20 października 2021 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta miała 
miejsce konferencja pt. "Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu" 
zorganizowana przez Porozumienie „Częstochowa dla Rodziny” z okazji 
Międzynarodowego Dnia Mediacji podczas Tygodnia Mediacji 
w Częstochowie. 
 Konferencja została uroczyście otwarta przez Prezydenta Miasta 
Częstochowy Pana Bartłomieja Sabata. Następnie kilka słów do 
przybyłych gości skierowała Pani Lidia Zeller – prezes Stowarzyszenia 
„DLA RODZINY”. Po wprowadzeniu, nadszedł czas na wystąpienia 

prelegentów. Pan Grzegorz Kozera,  Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, przedstawił 
ogólne zasad mediacji jako sposobu rozstrzygania sporów.  Pani Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta 
Miasta Częstochowy ds. Równych Szans opowiedziała o mediacjach rówieśniczych, opierając się na swoich 
zawodowych oraz osobistych doświadczeniach. Naukowy punkt widzenia wobec mediacji zaprezentował  
Pan Zbigniew Wieczorek, Prodziekan ds. Studencko–Dydaktycznych (Wydział Nauk Społecznych UJD 
Częstochowa) w swoim wystąpieniu „Mediacje z punktu widzenia wybranych teorii komunikacyjnych” . Pani 
Mariola Pawłowska-Rak, kurator i mediator stały Sądu Okręgowego w Częstochowie zaprezentowała wykład 
pt. „Od konfliktu do mediacji. Mediacja rodzinna”. Trudny temat mediacji w sytuacjach okołorozwodowych 
podjęła Pani Dominika Miedzioska-Golczyk, psycholog 
i psychotraumatolog (Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej), 
wskazując na wartośd i potrzebę rozmowy w takich sytuacjach. Na 
zakooczenie, jedna z mam zastępczych - Pani Emilia Pieokowska 
opowiedziała o nowej inicjatywie,  „Związku Dużych Rodzin Trzy Plus”. Po 
wystąpieniach miał miejsce panel dyskusyjny pt. „O potrzebie mediacji 
rodzinnej, rówieśniczej”, który poprowadziła prof. UJD Pani Izabela 
Krasiejko. 
 Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka.    
                                                       ( żródło: mediator.org.pl) 
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Mikołajki 
Adam Wrocki, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
 
 

Między Nami - Kobietami. Edycja 2022 r. 
Joanna Gorzałka, pracownik socjalny 
 

Mikołajki 
Adam Wrocki, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
 

 
 

Żadna pandemia Mikołajowi nie straszna, więc i tym razem nas nie zawiódł. W tym 
roku mali podopieczni naszego Stowarzyszenia spotkali się ze Świętym kilkakrotnie. 
Zanim odwiedził nas w siedzibie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, 
w dniu 4 grudnia "zahaczył" o Fundację Adullam. My też tam byliśmy, dzięki 
Prezesowi w/w fundacji - pani Elżbiecie Ferenc, która dała nam wcześniej „cynk” 
o wizycie u niej bardzo ważnego gościa. I mimo, iż mróz doskwierał wtedy jak na 
biegunie północnym, to każde z dzieci cierpliwie czekało na swoją kolej. A kiedy już 
przyszła pora na wręczenie prezentu i wspólne selfie z Mikołajem, uśmiech nie 
schodził z twarzyczek obdarowanych maluchów. Również dzięki uprzejmości 
Fundacji Adullam oraz Spółce Stoelzle Częstochowa nasi najmłodsi podopieczni mieli możliwośd napisania 
(lub narysowania) listów do Świętego, który z radością spełnił zawarte w nich specjalne życzenia.  
 6 grudnia Mikołaj zagościł  w klubie muzycznym Stacherczak, gdzie  Stowarzyszenie Speedway Fan 
Club Częstochowa wraz z prezesem Panem Januszem Dankiem  po raz kolejny zorganizowało spotkanie 
z udziałem gwiazd sportu i estrady.  
 Kilka dni później sanie Świętego Mikołaja, ze zmęczonymi już wyraźnie podróżami dookoła świata 

reniferami, zaparkowały na parkingu naszego Stowarzyszenia. Z uwagi na 
sytuację epidemiczną, dzieci podzieliliśmy na dwie grupy, ale na szczęście 
nie musiały się one z nikim dzielid Mikołajem. Każdy z dzieciaków dostał 
prezent, który Mikołaj zostawił pod naszą choinką. Każdy mógł sobie też 
„strzelid” z nim fotkę. A obdarowani cieszyli się z fury słodyczy, słuchawek, 
lalek, samochodzików, puzzli i innych podarunków, które trudno zliczyd. 
Tak nam się podobało, że czekamy na wizytę Mikołaja w tym roku… Zostało 
jeszcze „tylko” jedenaście miesięcy.  
 

 
 
 
 
 

Pierwsze  w nowym roku spotkanie kobiet z kobietami za nami.  
Zaczęłyśmy "na słodko". 
Uśmiechnięte, pełne optymizmu oraz oczekiwania na to, 
 co obecny rok przyniesie. 
Dlaczego słodki pierwszy krok w nowy rok? 

Bo gorzko już było!  
Pracowicie, trudno, nieraz smutno.  
A czasem, jak to w życiu bywa, tak zwyczajnie, po prostu radośnie. 
Oddane, zagonione, często sfrustrowane. 
Pełne troski o bliskich − kobiety. 
Spotkania  ,,Między Nami Kobietami’’,  możliwośd bycia ze sobą, babskie pogawędki przy kawie ─ wzmogły 
u wielu apetyt na bardziej spełnione życie. 
Teraz świadomie, z pozytywnym nastawieniem. 
Pełne wigoru, ciekawe siebie. 
Gotowe do zmiany poprzez pryzmat  zaspokajania własnych potrzeb. 
Nowy rok, nowe wyzwania, nowe patrzenie  na drogę własnego życia.   
              Słodkiego miłego życia ─ takiego sobie życzmy, Kobiety. 
 

Spotkaniem w dniu 13 stycznia 2022 r. zainicjowaliśmy  cykl   kolejnych spotkao  grup wsparcia – Między 
Nami Kobietami. Kolejne spotkanie będą odbywad się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 
15:30.  Serdecznie zapraszamy! 
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Kryzysy rozwojowe u dzieci i młodzieży 
 Aneta Kwapisz, pedagog 
 

 
 

 
Kryzysy rozwojowe to wszelkie zmiany występujące w trakcie życia każdego 
człowieka. To wydarzenia, które skłaniają daną osobę do wprowadzania 
zmian, pozwalających na pozytywne rozwiązanie sytuacji trudnej 
i umożliwiających jednostce dalszy rozwój. Ponadto mogą wystąpid jeszcze 
kryzysy egzystencjalne, czyli trudne sytuacje charakterystyczne dla 
przełomowych okresów życiowych wiążące się z lękiem przed 
dokonywaniem ważnych wyborów. Jak również kryzysy sytuacyjne będące 
nieprzewidywalne, nagłe, zaskakujące a tym samym generujące silne poczucie zagrożenia. 
 Na każdym etapie rozwoju dośd oczywiste jest, że kryzys przybierad może inny wymiar ze względu 
na towarzyszące podłoże psychospołeczne i zróżnicowane szanse zauważenia kryzysu przez środowisko 
oraz uzyskanie od niego wsparcia. W okresie młodości kryzys związany jest najczęściej z próbą osiągania 
samodzielności i decyzyjności w ważnych dla młodego człowieka kwestiach życiowych. Nierzadko źródłem 
kryzysu jest brak zadowolenia z aktualnej sytuacji życiowej tj. relacji z rodzicami, relacje przyjacielskie 
i bliskie związki, edukacja, obszary samorealizacji czy planowanie przyszłości. Równie ważną kwestią jest 
podejmowanie prób formowania się własnej autonomicznej tożsamości. Co ściśle łączy się z zachwianiem 
pewności siebie, dezorientacją i labilnością, co często przejawia się w konfliktach z samym sobą, znaczącymi 
osobami i ważnymi obszarami życia. Szczególnie widoczne jest to w funkcjonowaniu młodzieży w układach 
społecznych wymagających dostosowania. 
 Sytuacje kryzysowe wytrącają z równowagi, budzą lęk i odbierają poczucie bezpieczeostwa samym 
pokrzywdzonym i całemu środowisku. Dlatego potrzeba wsparcia społecznego (ze strony rodziny 
i znaczącego środowiska życia) jest warunkiem koniecznym poradzenia sobie z pojawiającymi się zjawiskami 
kryzysowymi we wszystkich obszarach życia młodego człowieka. 
 Emocje osoby w kryzysie to najczęściej: indywidualne i trudne do przewidzenia, bardzo intensywne 
reakcje emocjonalne, utrzymujące się poczucie zagrożenia, poczucie utraty kontroli i zaskoczenia, poczucie 
osamotnienia i niezrozumienia przez otoczenie, izolacja, apatia, i przygnębienie, lęk, frustracja, poczucie 
winy, smutek, rozpacz, załamanie dezorientacja, złośd, poczucie bezsilności i bezradności, labilnośd 
emocjonalna, wrażenie utraty zmysłów, popadania w obłęd. 

Czego nie robid: Co powiedzied osobie w kryzysie: Czego nie mówimy osobie 
w kryzysie: 

- nie udzielaj informacji niezgodnych 
z prawdą, nie składaj obietnic, których nie 
możemy dotrzymad, 
- nie naciskajmy, nie udzielajmy pomocy bez 
wyraźnej zgody osoby w kryzysie, 
- nie zmuszajmy osoby w kryzysie do 
dzielenia się tym czego doświadczyła, 
- nie oceniajmy, 
- nie poganiajmy, nie okazujmy 
zniecierpliwienia, 
- nie podważajmy słów rozmówcy, szanujmy 
jego punkt widzenia, 
- nie można tłumid emocji poszkodowanego 
i nie zaprzeczajmy im, 
- nie używajmy specjalistycznego słownictwa, 
-nie opowiadajmy historii innych osób, 
-niczego nie zakładajmy, 
- nie decydujmy za osobę w kryzysie, 
- nie przerywajmy, nie zgadujmy, nie 
kooczmy za osobę zdania 

- jesteś bezpieczny (jeśli to prawda), 
- cieszę się, że tu jesteś, 
- cieszę się, że zgodziłeś się ze mną 
porozmawiad, 
- przykro mi, że cię to spotkało, 
- to nie twoja wina (jeżeli to prawda), 
-twoja reakcja nie jest niczym dziwnym w tak 
trudnej sytuacji, 
-musiało byd dla ciebie bardzo trudne to 
widzied/słyszed/czud, 
-trudno mi sobie wyobrazid, jak możesz się 
teraz czud, 
- nie wariujesz, 
-byd może sprawy nie wrócą całkowicie do 
normy, ale z czasem poczujesz się lepiej, 
- czy mogę w jakiś sposób ci pomóc? 
- nie ma nic złego w tym, że płaczesz. Łzy też 
są potrzebne, 
-jestem tu dla ciebie 

- rozumiem, 
- masz szczęście, że… 
-to zajmie trochę czasu, ale w koocu ci 
przejdzie, 
-wiem, jak się czujesz, 
- nie martw się wszystko będzie 
dobrze, 
- musisz byd silny, 
- uspokój się i zrelaksuj, 
-nie płacz, nie krzycz, zrelaksuj się, 
- nie wolno ci tak mówid/ myśled, 
- widocznie tak miało byd, 
-ciesz się, że żyjesz, 
- nie myśl o tym, 
- nie powinieneś się tak czud,  
- nie jest tak źle, 
- weź się w garśd 
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Strefa Rodzica: Uwalnianie dzieci od grania ról 
 Agata Tutajewicz, trener programu "Szkoła dla Rodziców" 

 
 

„Jesteś leniem”; „Ty gapo”; „Niezdara”; „Ofiara losu”; „Ale z Ciebie bałaganiarz”; „Uparty”; „Królewna”...  
 Jak często zdarza się nam zwracad się w ten sposób do młodego człowieka, który buduje obraz 
siebie i  poczucie własnej wartości na podstawie m.in. informacji uzyskanych od nas – najbliższych mu 
osób. Co jest naszym celem, co chcemy osiągnąd? Czy zastanawialiście się Paostwo, jak wpływa to na 
postrzeganie dzieciaka przez samego siebie? Na pierwszy rzut oka widad, że określenia te w znikomym 
stopniu odnoszą się do konkretnych zachowao, natomiast na pewno są etykietkami, które odnoszą się do 
osoby dziecka. Istnieje duże ryzyko przed samospełniającymi się przepowiedniami. Jeśli określamy dziecko 
jako np. leniwe, słabe w nauce, ono może w to uwierzyd i nie będzie widziało zasadności wyjścia z takiej oto 
roli. Trzeba za wszelką cenę unikad przypisywania dziecku etykiet. Usłyszane etykietki na swój temat stają 
się podstawą do myślenia o sobie samym. Jeśli do tego rodzaju określeo dochodzą sformułowania typu: „ty 
nigdy”, „ty zawsze”, to dziecku bardzo trudno jest wyjśd z roli, jaka została mu przypisana, a co za tym idzie, 
zaczyna zachowywad się w sposób zgodny z przypisaną mu etykietką.  
 Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego dziecko identyfikuje się z przypisywaną mu rolą. Jeśli 
bałaganiarzowi będziemy wytykad tylko przejawy jego bałaganiarstwa, a pomijad będziemy przejawy 
zachowania, które by mogły temu przeczyd, to utwierdzimy go w przekonaniu, że nie warto podejmowad 
wysiłków, bo są one niezauważane i niedoceniane. Dlatego tak ważne jest, by skupiad się na tym, co 
pozytywne, a nie wyłącznie na tym, co nam przeszkadza.  
 Kolejną kwestią jest to, iż trudniej nam dostrzegad pozytywy. My dorośli wychodzimy z założenia, że 
jeśli nasz wychowanek zachowuje się zgodnie z naszymi założeniami, z tym czego go uczymy, to jest to 
norma- tak ma byd. Zdarza się, że ignorujemy takie zachowania, traktując je jako coś, co powinno byd 
oczywiste dla dziecka. Nie trzeba przecież komentowad, że zgodnie bawi się z rodzeostwem, składa łóżko, 
zmywa, rozładowuje zmywarkę, zostawiamy to bez komentarza. Natomiast jeśli tego nie robią, słyszą „ ile 
razy mam powtarzad...”, „jesteś leniem, że nawet łóżka nie pościeliłeś...” itp. W ten sposób utrwalamy 
w dziecku, że jesteśmy obecni i zainteresowani jego światem, gdy przekracza granice, łamie ustalenia, gdy 
robi coś nie tak.  
 Dlatego warto skupiad się także na pozytywnych zachowaniach dziecka, by nie wpisywad dziecka 
w określone role i uwolnid je od tego.  
 

1. Szukaj okazji, aby dziecko zobaczyło się w nowym świetle. 

"To autko masz od wczesnego dzieciostwa a nadal działa i wygląda 
jak nowe”  
 

2. Stwórz sytuację,w której dzieci spojrzą na siebie inaczej. 

"Czy możesz naprawid rower brata, ma problem z łaocuchem”  
 

3. Pozwól, dziecku podsłuchad, jak mówisz o nim pozytywnie. 

"Gdy byłam z Kasią na zakupach, pomagała mi, przynosiła produkty 
do wózka, gdy ja stałam w kolejce, za pieczywem.” 
 

4. Zademonstruj zachowania godne naśladowania.  

"Trudno pogodzid się z przegraną, ale wygrał lepszy zawodnik. Gratulacje!" 
 

5. Bądź dla dziecka skarbnicą dobrych wspomnieo. 

"Pamiętam jak miałaś 3 latka i znakomicie trzymałaś równowagę na rowerku biegowym”  
 

6. Gdy dziecko postępuje według starych nawyków, wyraź swoje uczucia lub oczekiwania. 

"Nie jestem zadowolona, gdy widzę jak się popychacie, zamiast rozmawiad” 
 

 Zmiana naszego myślenia pomoże dziecku zmienid myślenie na swój temat. Ono potrzebuje czasu, 
by na nowo uwierzyd w swoje możliwości. Najbardziej pomoże mu w tym rodzic, który wierzy w niego, 
w jego dobrod i potencjał. Stwarzaj zatem okazje, aby Twoje dziecko  rozwijało swój potencjał i budowało 
poczucie własnej wartości.  
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Kącik poetycki - Inga Idzikowska 

Przez dziurkę od klucza ;-)  
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"Kopernik" 
 

Gdy weszłam w szkolne Kopernika mury, 
 Poznałam zalążki szlachty kultury  
I wiersze z różnych epok dotykających duszę,  
Takie, na których nie tylko ja porządnie się wzruszę.  
 
Kopernik zawładnął mną bezgranicznie,  
Tylko tu wydawało się mi pięknie i magicznie, 
 Zerkałam na ściany i murale tańczące, 
 I na obrazy astronoma na mnie zerkające.  
 

 
 

 

Profil humanistyczny - to moja klasa, 
 Uczę się tu pilnie zaciskając pasa.  
By w przyszłości zostać obrońcą prawa,  
By powitała mnie w przyszłości sądowa ława.  
 
Tak mnie Kopernik powitał w swoich skromnych 
progach, 
 Ma samych popleczników nie myśląc o wrogach.  
W tych murach pół wiekowych wszystko się zaczęło, 
 I przyjaźni wiele powstawać poczęło.  

 
W liceum owym są dobrzy ludzie, 
 Którzy uczą nas młodych o historii trudzie 
 I o wzorach ciężkich matematycznych,  
I strasznych, rozbudowanych wzorach chemicznych. 
 
 Ale po co to wszystko, pytacie ciekawi? 
 Bo w dorosłym życiu nikt nas nie zbawi.  
Tylko my potomni uczyć się musimy, 
 Bo tylko my mur wiedzy dumnie wznosimy. 

 
 

Ściana sensoryczna w naszym Centrum zakupiona 
w ramach projektu "Wspieralnia". 
Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum 
Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 
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