
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Kolejna okazja do cieszenia się wiosennym czasem, chociaż ten czas jest trudny. 
 Zmaganie z niełatwą codziennością, działania wojenne tuż obok,  
czasami problemy zdrowotne - zakłócają radość z budzącej się do życia przyrody.  
Ale życie pisze nam przeróżne scenariusze i nauczyliśmy się radzić z tym,  
co trudne,  robiąc miejsce na chociaż odrobinę radości, jaką niesie dłuższy dzień,  
słońce i coraz  bardziej zielony świat! Tego Państwu z całego serca życzę,  a na koniec maksyma: 
 

"Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same. 
Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem" (Phil Bosmans) 
 
 

    Życzę Państwu spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych! 

    Lidia Zeller, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Lidia Zeller, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 
 

          

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

 
  
    

 

                                                            

 
 

               

 
         
        
                           

              
         
        
         

      
  
 
  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr  28, kwiecieo 2022 

Halo! Rodzic zastępczy  
w potrzebie! 

 

 

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 

 

Bezpłatne porady prawne 
 

Na konsultacje 
z prawnikiem 

zapraszamy w każdą 
środę 

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

 

          Konsultacje 
dla rodzin zastępczych: 

   530 503 739 

Miejska Rada Rodziców Zastępczych 
zaprasza na konsultacje 

20 kwietnia o godz. 9.00 (CzCWR) 

Zapraszamy rodziców biologicznych i zastępczych 
na kolejną edycję "Szkoły dla rodziców".  

 Szczegóły pod nr tel.:  530503388, 570503717 
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

STYCZEO 
 
14.01. - "Między nami-Kobietami" - spotkanie dla kobiet 
21.01. - Dzieo Babci 
22.01. - Dzieo Dziadka 
 
LUTY 
 
14-27.02. - Ferie zimowe w woj. śląskim 
28.02. - "Między nami-Kobietami" - spotkanie dla kobiet 
 
MARZEC 
 
07.03.- Spotkanie zespołu multiprofesjonalnego w ramach projektu pn. 
"Rodzina, razem możemy więcej" 
11,12,19,25,26.03.-  Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej i zawodowej 
21.03. - Światowy Dzieo Zespołu Downa 
30.03.- Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
spokrewnionej 
31.03. - Profesjonalna lekcja rysunku z wykładowcą Wydziału Sztuki UJD 
 

Zajęcia cykliczne: 
- Dogoterapia oraz zajęcia plastyczne dla rodzin z dziedmi 
- Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin biologicznych 
- "Między nami-Kobietami" - spotkania dla kobiet 
- Grupy wsparcia w ramach projektu pn. "Rodzina, razem możemy więcej" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

KALENDARZ 
nadchodzących wydarzeo 

 

 

 
 

 

KWIECIEŃ  

02.04. - Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu 

04.04. - Szkolenie dla kandydatów na 

rodziny spokrewnione 

02,08,09,22,23.04.- Szkolenie dla 

kandydatów na rodziny niezawodowe 
i zawodowe 

07.04. - Spotkanie organizacyjne 

uczestników "Szkoły dla Rodziców" 
(rodziny biologiczne) 

20.04. - Szkolenie dot. RODO dla 

pracowników 

22 i 29.04. - Szkolenia dla rodzin 

zawodowych organizowane przez 
CzCWR 

MAJ 

11.05. - Wizyta studyjna (Bielsko-Biała) 

15.05. - Międzynarodowy Dzień 

Rodziny. 
Akcja "Dwie  godziny dla Rodziny" 

26.05. - Dzień Matki 

30.05.- Dzień Rodzicielstwa 

Zastępczego 

CZERWIEC 

01.06. - Dzień Dziecka 

23.06. - Dzień Ojca 

24.06. - Zakończenie roku szkolnego 

 

 

Planowane zajęcia cykliczne: 

-Dogoterapia 

-Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin 

biologicznych 

-"Między nami-Kobietami" - spotkania 

dla kobiet 

- Grupy wsparcia 

- Szkoła dla Rodziców 
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Miniony kwartał...  fotorelacja   

Dzieo Babci i Dziadka 

"Między nami - Kobietami" 

Walentynki 

Dzieo Kobiet 

Pierwszy Dzieo Wiosny 

Wiosenne prace w ogrodzie 

Dekoracje wielkanocne 

Zajęcia dla dzieci i ich mam Spotkania zespołów multiprofesjonalnych 

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 
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Strefa Rodzica:  Jak zachęcid dziecko do współpracy? 
 Aneta Zborowska, trener programu "Szkoła dla Rodziców" 

 
 
 
 

Jak często chwalimy nasze dzieci? Czy z łatwości przychodzą nam słowa 
pochwały za czynności zwyczajne, codzienne, które wydają się byd naturalne? 
W konsekwencji, my dorośli dochodzimy do wniosku, że nie ma co chwalid, 
przecież to obowiązek, kiedy dziecko posprząta po sobie porozrzucane zabawki 
lub odniesienie talerz do kuchni.  
 Każda pochwała jest zachętą dla dziecka do powtórzenia takiego 
samego lub podobnego zachowania. Nic nie ma bardziej pozytywnego 
oddziaływania na zachowanie dziecka, rodzic posuwa się do różnych metod, aby 
egzekwowad pożądane zachowanie, może karad, nagradzad poprzez 
ofiarowywanie w zamian rzeczy materialnych, jednak takie metod, jeśli w ogóle 
działają, to na chwilę i nie mają długofalowej efektywności. Dobrze 
skonstruowana pochwała, płynąca prosto z serca rodzica zaangażowanego 
w proces wychowania swoich dzieci, ma nieocenioną wartośd wychowawczą, 
wywierającą trwałe znaczenie na dalszym życiu i funkcjonowaniu dziecka.  
 
 Dobra pochwała składa się z dwóch części: 

 Naszych słów (opisu tego co widzimy i czujemy) np. „bardzo mnie cieszy, że umyłaś po kolacji 
naczynia” 

 Wniosków dziecka, które potrafi pochwalid samo siebie (prawdopodobnie dziecko myśli „umiem 
pomóc mamie”) 

 
 Jak mądrze chwalid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dlaczego najlepiej stosowad opis podczas pochwał, a nie po prostu „wychwalad”. Zwroty typu: „Jesteś 
bardzo grzecznym dzieckiem”, lub „Cudownie wyglądasz” mogą wywoład mieszane uczucia m.in.: 

 zwątpienie w wiarygodnośd osoby chwalącej – „Wcale nie zobaczyła, co tak naprawdę zrobiłam” 

 obawę – „A co będzie jak następnym razem nie uda mi się byd tak grzecznym” 

 niepokój - „Przecież wcale nie jestem taka cudowna, to było dla mnie za trudne” 

 zaprzeczenie – „Wcale nie jestem taka porządna, brudne rzeczy włożyłam do szafy” 

 skoncentrowanie się na własnej słabości- „Pewnie chce mnie pocieszyd bo przecież wiem że mam 
pryszcze na nosie” 

 podejrzenie o manipulowanie – „Ma w tym jakiś cel czegoś ode mnie chce…” 
 
 Dobrze sformułowane pochwały pomagają dziecku w kształtowaniu samooceny, dodają wiary we 
własne możliwości, pomagają lepiej radzid sobie z problemami, dają poczucie bezpieczeostwa. 

•„Widzę zamiecioną podłogę w przedpokoju i poustawiane buty”OPISZ, CO WIDZISZ (SŁYSZYSZ) 

•„Przyjemnie jest wrócid do domu i od progu zobaczyd porządek”

•„Cieszę się ze starasz się opanowywad”
OPISZ, CO CZUJESZ

•„To się nazywa troska o estetykę”

•„To się nazywa kulturalne zachowanie” 
PODSUMUJ GODNE POCHWAŁY 

ZACHOWANIE DZIECKA
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Inkubator aktywności społeczno-zawodowej - projekt 
 Edyta Makles, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Rodzina, razem możemy więcej - projekt 
 Klaudia Jabłooska, asystent rodziny 

   
 
 

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY" 
jako partner realizuje projekt pn. "Rodzina, razem możemy więcej". 
Liderem projektu jest Fundacja Dla Rozwoju w Częstochowie, 
ul. Kościuszki 13. Projekt prowadzony jest od 01.08.2021 r. i potrwa 
do 30.06.2023 r. 
 Asystenci rodzin, w tym asystenci specjaliści prowadzą pracę 
z rodzinami, w których występują trudności opiekuoczo- 
wychowawcze. Jest to praca o zintensyfikowanym charakterze, 
wymagających pomocy na wielu obszarach życia i funkcjonowania 
całych rodzin. Ponadto, oferujemy wsparcie w postaci trenera/opiekuna, który pomaga rodzinom w sferze 
prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania budżetu domowego. W ramach projektu zaplanowano 
cztery edycje szkoleo dla kandydatów na rodziny zastępcze; do tej pory zrealizowano dwa cykle (drugi 
kooczy się w kwietniu 2022 r). Niezwykle ważnym działaniem w tym projekcie jest funkcjonowanie Poradni, 
w której swoje wsparcie oferują m.in. psycholog- psychoterapeuta, psychiatra, mediator czy terapeuta 
uzależnieo. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się nasze grupy wsparcia. 
  Raz w miesiącu odbywają się spotkania zespołu multiprofesjonalnego, którego celem jest 
utworzenie lokalnego koszyka usług dla rodzin/osób potrzebujących wsparcia i zindywidualizowanej 
pomocy. Zapraszamy na takie spotkania również instytucje, działające na terenie Miasta Częstochowy, 
których oferowane formy pomocy zostaną ujęte w koszyku.  
 Projekt zakłada udział osób zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy będących w sytuacji 
zagrożenia bądź wykluczenia społeczno-zawodowego. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości 

usług społecznych, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu poprzez przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym 
i zagrożeniu umieszczania dzieci poza biologiczną rodziną. Udział 
w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie formy wsparcia są realizowane 
kompleksowo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników 
i uczestniczek projektu. Rekrutacja do projektu jest prowadzona 
w trybie ciągłym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 
 

 

Od 01.07.2021 r. Stowarzyszenie "DLA RODZINY" w partnerstwie z Fundacją Dla Rozwoju realizuje projekt: 
"Inkubator aktywności społeczno-zawodowej". Projekt zakłada udział osób zamieszkałych na terenie miasta 
Częstochowy będących w sytuacji zagrożenia bądź wykluczenia społeczno-zawodowego.  
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 120 osób (w tym 84 kobiet) 
zagrożonych lub wykluczonych społecznie znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej. 
Z udziału w projekcie mogą skorzystad:   

 osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne 

  osoby bierne zawodowo 

  osoby pracujące o niskich dochodach 

  osoby będące wychowankiem usamodzielnianym. 
 Grupa docelowa obejmuje także osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, w szczególności 
osoby zadłużone oraz rodziny wieloproblemowe. Termin zakooczenia projektu 30.06.2023 r.  Szczegółowe 
informacje nt. projektu: www.dlarodziny.com oraz w siedzibie Fundacji Dla Rozwoju.  
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Nauka języka ukraioskiego 
 Agnieszka Kidawa-Mysłek, asystent rodziny 

Zajęcia dla dzieci oraz ich mam 
 Izabela Krasiejko, superwizor, dogoterapeutka 

 
 
 
Od kilku tygodniu nasze oczy z niepokojem śledzą wydarzenia wojenne, które 
mają miejsce na terytorium Ukrainy. Ogromna liczna uchodźców z kraju 
dotkniętego wojną znalazła schronienie na terytorium naszego paostwa. Polacy 
otworzyli swoje serca i podjęli różnorodne działania mające na celu pomoc 
uchodźcom. Mieszkaocy Ukrainy po przyjeździe do Polski zmierzają się m.in. 
z barierą językową. Jeden z naszych partnerów - Fundacja dla Rozwoju - oferuje 
zajęcia języka polskiego dla Ukraioców, ale także lekcje języka ukraioskiego dla 
Polaków - wszystko po to,  aby skuteczniej pomagad.  
 W dniu 14 marca 2022 przedstawiciele naszego Stowarzyszenia rozpoczęli 
naukę języka ukraioskiego. Na pierwsze zajęcia w siedzibie Fundacji Dla Rozwoju 
przy ul. Kościuszki 13 licznie przybyły osoby zainteresowane poznaniem nowego 
dla nas języka. Po pierwszych dwóch spotkaniach, nasza grupa się "przerzedziła" i zostali tylko najbardziej 
zdeterminowani i wytrwali.  
 Nasza nauczycielka, Pani Mariana Yemelianova, jest Ukrainką od kilku lat mieszkającą w Polsce. Jest 
to osoba bardzo pogodna, otwarta, która cierpliwie tłumaczy nam wszelkie zawiłości, konwenanse 
i szczegóły wynikające z różnicy kultur i znaczenia słów. 
 Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu. W poniedziałki gości nas Fundacja Dla Rozwoju a w środy 
zajęcia odbywają się na terenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Sułkowskiego 9. 
Jedna lekcja trwa około półtorej godziny. 
 Mariana na każde zajęcia przygotowuje dla nas konkretny temat, uczymy się czytad, tłumaczyd 
teksty, poznawad słownictwo z danego, konkretnego działu. Przygotowuje dla nas również gotowe zwroty, 
abyśmy mogli w prosty sposób porozumied się i skutecznie pomóc osobom w kryzysie związanym z trwającą 
wojną w Ukrainie. Dla osób, które nie miały możliwości poznania w swoim życiu cyrylicy-czytanie to 
prawdziwa męka. Mimo to, nikt się nie zraża, z ekscytacją czekamy na każde kolejne zajęcia.  
                  "Do pobaczinia” 
 
 
 
 
 

Od marca br. w siedzibie naszego Stowarzyszeniu odbywają się zajęcia, 
których celem jest wsparcie dzieci i ich mam, w tym także rodzin z Ukrainy. 
Zajęcia łączące elementy arteterapii oraz dogoterapii cieszą się 
zainteresowaniem uchodźców. Do tej pory odbyło się kilka spotkao.  
 Na zajęciach plastycznych prowadzonych przez pracownice 
Stowarzyszenia, dzieci i ich mamy dekorowały i składały dom. Działanie to 
miało formę arteterapii.  

 Na kolejnym spotkaniu do grona wolontariuszy dołączył Pan 
Paweł – wykładowca z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczy dzieci i ich mamy 
profesjonalnego rysunku.  
 W działaniach terapeutycznych nie mogło zabraknąd naszego psa 
rasy Border collie - Saszy. Zabawy z nim dają dzieciom trochę radości, 
a mamom wytchnienie od trosk i smutnych myśli.  
 Zapraszamy co czwartek między godziną 16:00 a 18:00.  

 
 
 



 Biuletyn Stowarzyszenia 

                                                        „DLA RODZINY”                                            nr 28/2021 
 

7 

 

Podczas zajęd dogoterpaeutycznych uczestnicy z Ukrainy uczą się "komend" wydawanych psu. Jednym 
z narzędzi służących tej nauce są piktogramy, specjalnie na tę okazję wykonane przez panią Katarzynę 
Śliwioską. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Słowniczek pojęd - członkowie rodziny 

Wymowa poszczególnych 
komend 

 

Waruj - liahaj 
boczek – na bik 
główka - hołowa 
łapa – daj łapu 
zostaw - zalisz 
idziemy/chodź - piszli 
weź - wizmi 
zostao - zaliszsja 
kółko - pokruticja 
poproś - prosi 
czekaj - zaczekaj 
do mnie – do mene 
wstao - pidnimis 
odsuo się - wididi 
siad - sjad 
omio - obidi 
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Kącik poetycki - Inga Idzikowska 

Międzynarodowy znak "Pomóż mi" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” jest dyskretnym 

sygnałem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy lub 

całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że 

jesteśmy ofiarą przemocy. Znak ,,pomóż mi’’ to wezwanie 

o pomoc, zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje on 

barierę językową, czy kulturową. Nie wymaga bliskiego 

kontaktu, może być pokazany nawet przez okno czy 

w Internecie. To prosty gest ręką, który ofiara przemocy 

może dyskretnie pokazać np. kurierowi, sprzedawcy w sklepie czy też podczas rozmowy 

video. Gdy zobaczysz ten znak niezwłocznie zadzwoń pod nr 112 i poinformuj, że osoba w ten 

sposób poprosiła Cię o pomoc.(www.policja.pl) 

 
 
 
 

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY” 
 ul. Sułkowskiego 9, 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  

 

„Wojna” 
 

Za co Boże, za co śmiercią 
Biją tych cywili, 

Co wychodzą na ulicę, 
Nie wytrwając chwili. 

 
Jeden Diabeł włada państwem, 

Straszy naród cały, 
By cywilom zabijanym 

Z oczu łzy się lały. 
 

 

 

Płaczą babki, płaczą dzieci, 
Wyrwane od matki, 

Idą ojce na wojaczkę, 
Na ich ziem ostatki. 

 
Brama Piotra już ich domem, 

Świętym, frasobliwym, 
Bo już zniknął świat ich 

piękny 
Z domem osobliwym. 

 
 

Krzyk cywila – słychać żałość, 
Strach i z bólu wycie, 

Bo ten jeden wariat włada 
Smutkiem, śmiercią, życiem 

 
Płaczą babki, płaczą dzieci, 

Wyrwane od matki, 
Idą ojce na wojaczkę, 
Na ich ziem ostatki. 

 
Brama Piotra już ich domem, 

Świętym, frasobliwym, 
Bo już zniknął świat ich piękny 

Z domem osobliwym. 
 
 

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

