
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Minął rok, kolejny rok!  
Przed nami tyle  zmian, nowości, ale też marzeń, oczekiwań i nadziei. 
Ostatnie miesiące minionego roku obfitowały w spotkania, wydarzenia,  
które pozwoliły na spojrzenie z pewną refleksją na codzienną działalność,  
na naszą pracę i współpracę z wieloma podmiotami. Kolejny raz mogliśmy  
się przekonać,  jak ważna jest współpraca zespołu i Ludzi,  którzy nie  
potrafią obojętnie przejść obok krzywdy czy nieszczęścia drugiego Człowieka.  
Takie sytuacje dają siłę i "napędzają" do działania! 
W nowym 2023 roku  z całego serca życzymy wszystkim właśnie tej siły, wiary, 
 optymizmu i przekonania, że" Człowiek - to brzmi dumnie!"  
       Z serdecznymi pozdrowieniami, Lidia Zeller 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Lidia Zeller, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 
 

          

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
  
    

 

                                                            

 
 

               

 
         
        
                           

              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

            
                        
                                
   
  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr  31, styczeo 2023 

Halo! Rodzic zastępczy  
w potrzebie! 

 

 

Dyżury Miejskiej Rady 
Rodziców Zastępczych  
-trzecia środa miesiąca 

godz. 9.00-10.00 

ul. Sułkowskiego 9. 
Zapraszamy! 

        Bezpłatne porady prawne 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 

Podopiecznych, prowadzimy bezpłatne 
poradnictwo prawne.  

Na konsultacje z prawnikiem zapraszamy 
w każdą środę w godz. 12-14.00 

       

 

UWAGA! Od 01.02.2023 wejdą zmiany w ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Najważniejsze z nich to: 

 
 

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych - z kwoty nie 
niższej niż 2168,76 zł do kwoty nie niższej niż 4100 zł miesięcznie. 
W przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 
z kwoty nie niższej niż 2819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5084 zł.  
 

 Zakaz tworzenia nowych domów dziecka - będzie to możliwe 
jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i po 
zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka. 
 

 Uproszczone procedury. Prowadzony będzie centralny rejestr 
pieczy zastępczej. System zgromadzi w jednym miejscu komplet 
danych, co pozwoli m.in. szybciej i łatwiej znaleźd wolne miejsca 
dla dziecka na obszarze całego kraju.  
 

 Odblokowanie wolnych miejsce w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Starostowie, poza wyznaczonym limitem, nie będą mogli 
odmawiad przyjmowania dzieci spoza swojego powiatu do rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka. 
 

 Urlopy dla rodziców adopcyjnych. Wprowadzono istotne zmiany 
w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzyoskiego oraz rodzicielskiego przysługujących 
pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do 
sądu z wnioskiem o o przysposobienia dziecka. Uprawnienia te 
wydłużono do ukooczenia przez dziecko 14. roku życia.  
 

 Pomoc pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej 
- Zniesiono kryterium dochodowe (1200 zł) obowiązujące przy 
przyznawaniu pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na 
zagospodarowanie osobom usamodzielnianym. 
- Wprowadzono możliwośd pozostania w dotychczasowej formie 
pieczy zastępczej osobom legitymującym się znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez konieczności 
jednoczesnego spełnienia wymogu uczenia się.  
- Wprowadzono możliwośd jednokrotnego powrotu osoby, która 
opuściła już po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą, do 
dotychczasowej rodziny zastępczej, czy też placówki.  
(www.gov.pl) 

Konsultacje dla 
rodzin zastępczych: 

530 503 739 
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
PAŹDZIERNIK 
04-05.10.- Udział w konferencji "Kierunek Rodzina" (Koalicja na Rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej, Fundacja DIALOG) 
12.10. - Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych  "Zaburzenia więzi i style 
przywiązania" 
14.10.- Udział w spotkaniu Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej "Stare Miasto - 
Nowe Życie". 
15.10.- Udział w XIX Spotkaniu Oddziałów I Kół Związku Dużych Rodzin Trzy Plus 
17-19.10.- Udział w XIX Ogólnopolskiej Konferencji  "Dziecko pokrzywdzone 
przestępstwem" (Fundacja Dajemy dzieciom Siłę, konferencja on-line) 
17-23.10. - Tydzieo Mediacji iw Częstochowie 
17.10.- Konferencja "Mediacja w praktyce" (Sąd Okręgowy w Częstochowie) 
18.10.- Konferencja prasowa  "Mediacja w praktyce" 
20.10. - Międzynarodowy  Dzieo  Mediacji 
23.10. - Udział w pikniku "Zdrowy zawrót głowy" (Stowarzyszenie Abstynenckie 
"Północ")  
27.10. -Udział w I Forum Pieczy Zastępczej (Muzeum Śląskie w Katowicach) 
28.10. - Udział w szkoleniu  "Płatna promocja na social media" (JOWES) 
28.10. - Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych  
"Zaburzenia więzi i style przywiązania" 
Wyjazd rodzin z dziedmi do parku rozrywki "Energylandia" w Zatorze dzięki wsparciu 
przez Koleje Śląskie 
 
LISTOPAD 
08.11. - Festiwal Muzyki Podwórkowej "Stare Miasto" 
14.11.- Udział w gali wręczenia nagród Primus in Agendo dla powiatów (Pałac 
Staszica w Warszawie) 
21.11. - Dzieo Pracownika Socjalnego 
21-22.11. -  VI Forum "DLA RODZINY" 
26.11. -  Szkolenie "Budowanie zespołu i współpraca w grupie" (Związek Dużych 
Rodzin Trzy Plus Odział Częstochowa) 
28.11. - Zespół multiprofesjonalny w ramach projektu "Rodzina razem możemy 
więcej" 
30.11. - Zabawa andrzejkowa w Stowarzyszeniu "DLA RODZINY" 

27.11.-18 .12 - zajęcia dla dzieci i młodzieży z tenisa zorganizowane dzięki wsparciu 
Częstochowskiego Stowarzyszenia Tenisowego 
 
GRUDZIEŃ 
02.12. - Rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 
zastępczych zawodowych, niezawodowych i RDD (zakooczenie: luty 2023) 
02.12. - "Mikołaj z Ulicy Krakowskiej" - akcja zorganizowana przez Fundację Adullam. 
02.12.-  Udział w szkoleniu „Jak koordynator może wspierad dziecko z traumą oraz 
jego opiekuna?” (Fundacja EY)  
05-06.12. - Konsultacje i  diagnostyka FAS prowadzona w CzCWR przez dr n. med 
panią Małgorzatę Klecką, dyrektora Ośrodka Fastryga 
08.12. - Udział  w szkoleniu dot. Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu 
i resocjalizacji nieletnich  (Sąd Okręgowy w Częstochowie)  
12.12. - Zespół multiprofesjonalny w ramach projektu "Rodzina razem możemy 
więcej" 
12.12. - XVI  Gala Wolontariatu - Stowarzyszenie "Agape" 
28.12. - "Między nami-kobietami" - spotkanie dla kobiet 
 

Zajęcia cykliczne:  
- Grupa wsparcia dla kobiet "Między nami - Kobietami" 
- Dogoterapia 
- Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin biologicznych 

- Grupy wsparcia w ramach projektu pn. "Rodzina, razem możemy więcej"  
- Zajęcia kreatywne 

 

 

 

                     

 

KALENDARZ nadchodzących 
wydarzeo 

 

 
 

 

 

STYCZEŃ  

 

16-29.01. - Ferie zimowe 

21.01. - Dzień Babci 

22.01. - Dzień Dziadka 

 

LUTY 

 

14.02. - Walentynki 

11.02. - Szkolenie dla koordynatorów 

(Fundacja EY) 

 

MARZEC 

 

21.03. - Pierwszy Dzień Wiosny 

21.03. - Dzień Wagarowicza 

29.03.- Dziesiąte  urodziny 

Stowarzyszenia „DLA RODZINY” 

 

 

 

Planowane zajęcia cykliczne: 

-Dogoterapia 

-Warsztaty kreatywności 

-Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin 

biologicznych 

- Grypy wsparcia 

- "Między nami-kobietami" - spotkania  

dla kobiet 

-Szkolenia dla kandydatów do pełnienia 

funkcji rodzin zastępczych  
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Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji 
Edyta Makles, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 

Szkolenie w Sądzie Okręgowym 
Klaudia Jabłooska, asystent rodziny  

 

 
 
 

 
 
 

20 października 2022 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzieo Mediacji. 
Z tej okazji w Częstochowie w dniach 17-23 października ogłoszono tydzieo 
mediacji, aby promowad ten pozasądowy sposób rozwiązywania sporów.  
 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, stanowiących 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, 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 
 Akceptowalnośd - zarówno mediatorzy, jak i ich wsparcie wniesione w rozwiązanie konfliktu mają byd 
zaakceptowane przez wszystkie strony mediacji.  

W ramach tygodnia mediacji, w dn. 17 października 2021 r. w siedzibie 
Sądu Okręgowego w Częstochowie miała miejsce konferencja pn. 
"Mediacja w praktyce". Konferencja została poświęcona mediacji i jej roli, 
zwłaszcza w sprawach rodzinnych. Uczestniczyli w niej sędziowie, 
mediatorzy oraz osoby pracujące i związane z tematyką mediacji. Wśród 
prelegentów znalazła się przedstawicielka naszego Stowarzyszenia - pani 
Aneta Kwapisz. W dniu następnym, 18 października w siedzibie 
Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny w ramach współpracy 
Porozumienia „Częstochowa dla Rodziny” oraz Sądu Okręgowego zostało 
zorganizowane spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów. Podczas 

spotkania rozmawialiśmy o najistotniejszych sprawach dotyczących rozwiązywania konfliktów przy 
wykorzystaniu potencjału jaki stanowi mediacja.                        
 
 
 
 

 
W dniu 08.12.2022 nasz zespół uczestniczył w szkoleniu dotyczącym Ustawy 
z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U z 2022 
poz. 1700), odbywającym się na terenie Sądu Okręgowego w Częstochowie. Było 
to bardzo pouczające i cenne doświadczenie, szczególnie w odniesieniu do 
współpracy multiprofesjonalnej, skoncentrowanej na zwiększeniu możliwości 
udzielanej pomocy rodzinom i nieletnim w trudnej dla nich sytuacji życiowej. 
W pracy asystenta rodziny, pracownika socjalnego jak również koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, współpracującymi z całymi rodzinami, w których 
wychowują się dzieci i młodzież, zdobyta wiedza na szkoleniu jest pomocna w prowadzonej pracy. Wśród 
uczestników byli obecni również kuratorzy zawodowi z Sądu Rejonowego w Częstochowie, z którymi stałe 
współpracujemy. W naszej praktyce spotykamy się z zagrożeniem demoralizacji wśród małoletnich 
podopiecznych. Wówczas zakres omawianego tematu, postanowieo, wynikających z zapisu ustawy jest 
tożsamy w obrębie podejmowanych działao z rodziną.  Bardzo dziękujemy panu Grzegorzowi Kozerze za 
interesujące i szczegółowe przybliżenie tematu. 
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VI Forum "DLA RODZINY" 
Edyta Makles, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 

 
 

 

W dniach 21-22 listopada 2022 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
Częstochowy odbyło się VI Forum "DLA RODZINY". Wyjątkowe, bo po raz 
pierwszy organizowane wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-
Przyrodniczym w Częstochowie. Wyjątkowe, ponieważ wznowione po 
dwuletniej przerwie. Obostrzenia związane z pandemią Covid-19 
spowodowały, że w latach 2020-2021 wydarzenie nie miało miejsca. 
  Celem przedsięwzięcia była dyskusja na temat współczesnej 
rodziny i dylematów, z którymi się boryka, a także przedstawienie  działao 
podejmowanych na rzecz rodzin w Polsce. W roku 2022 minęło 10 lat od 

wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która znacząco wpłynęła na wiele 
aspektów działao w tymże obszarze. Z uwagi na sytuację konfliktu zbrojnego w Ukrainie, organizatorzy 
zdecydowali, by poszerzyd zakres tematyczny forum także o kwestie efektywnej pomocy dzieciom 
i rodzinom uchodźczym. 
 Podczas Forum zaprezentowane zostały wykłady popularnonaukowe. Dotyczyły m.in.  
współczesnych problemów, różnych form wsparcia udzielanych rodzinom, diagnozy i oddziaływao 
terapeutycznych względem wybranych zaburzeo rozwojowych dzieci i młodzieży, zaburzeo 
posttraumatycznych. Ważnym aspektem wydarzenia była wymiana doświadczeo i dobrych praktyk 
wskazujących możliwości lepszego rozwoju i życia w rodzinie, popularyzujących ideę współpracy 
multiprofesjonalnej z rodziną i na jej rzecz, mających na celu doskonalenie zawodowe specjalistów 
pracujących z rodziną z  dziedmi, zarówno polskimi, jak i ukraioskimi. 
 W tegorocznej konferencji wzięli udział przedstawiciele pomocy społecznej i oświaty, reprezentanci 
struktur samorządowych i rządowych, przedstawiciele zawodów ukierunkowanych na pracę z rodzinami 
i z dziedmi  oraz rodziny zastępcze.   
 Wśród prelegentów znaleźli się zarówno teoretycy, jak i praktycy – 
co zapewniło owocną wymianę poglądów, doświadczeo, dobrych praktyk, 
ponadto, uwrażliwiło na zagrożenia we współczesnej rodzinie.  
 Spotkanie zostało uroczyście otwarte przez Prezydenta Miasta 
Częstochowy – pana Ryszarda Stefaniaka.  Następnie głos zabrali 
organizatorzy. Pani dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, przywitała gości 
i przedstawiła cele oraz podejmowane działania w ramach  projektu 
„Uniwersytet dla polskich i ukraioskich rodzin z dziedmi w środowisku 
lokalnym”. Następnie pan dr hab. prof. UJD Daniel Kukla – dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych, we wprowadzającym wykładzie omówił 
Współpracę Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego z otoczeniem społecznym.  
 Pierwszy panel wykładów rozpoczął pan prof. dr hab. Jarosław Jagieła, ukazując Transakcyjne źródło 
prawdopodobnych konfliktów w rodzinie... i nie tylko. Temat psychologii stosunków międzyludzkich oraz 
przykłady gier społecznych były interesującym wprowadzeniem do dalszych prelekcji.   
 Dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko zaprezentowała Lokalny koszyk usług dla rodzin z dziedmi dla 
miasta Częstochowy, zachęcając jednostki do zapoznania się z tym projektem i włączania się w inicjatywę.  
 Przedstawicielka Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – pani Paulina Gradek podjęła temat 
Wsparcia dla rodzin z Ukrainy w Częstochowie. Pani Paulina jest Ukrainką;, na Ukrainie, gdzie toczą się 
działania wojenne zostali jej bliscy, dlatego wystąpienie było niezwykle autentyczne i emocjonalne.  
 Po przerwie kawowej przyszedł czas na kolejne wystąpienia. O Komunikacji 
 z klientem niesłyszącym z elementami języka migowego mówiła Pani dr Anna Irasiak. Następnie pani 
dr Anna Pierzchała przedstawiła wykład pt. Pasywnośd jako brak efektywności w obliczu sytuacji 
problemowej. Mechanizmy powstawania, strategie, przeciwdziałanie – temat niezwykle aktualny 
w kontekście pracy asystenta rodziny. Zwieoczeniem drugiego panelu był wykład  pani prof. UJD Elżbiety 
Napory, która ukazała Psychologiczne uwarunkowania osiągnięd szkolnych uczniów. 
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Mikołajkowo-świąteczny czas 
Klaudia Jabłooska, Justyna Skrobisz,  asystentki  rodziny  

 

Drugiego dnia VI Forum „DLA RODZINY panel wykładów popularnonaukowych rozpoczęła pani dr Anna 
Banasiak, przedstawiając Wczesne objawy zaburzeo ze spektrum autyzmu. Następnie, nieco inny punkt 
widzenia na nietypowe zachowania dzieci i młodzieży przedstawiła pani dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko. 
W wykładzie Czy to spektrum autyzmu czy trauma rozwojowa? przedstawiła głos w dyskusji nad diagnozą 
różnicową oraz formami wsparcia dzieci i rodziców.  
 W stan odprężenia i relaksu wprowadziła nas pani dr Beata Łukasik, ukazując Sposoby regulowania 
emocji przez rodziców w perspektywie poznawczo-behawioralnej.  
 Po przerwie kawowej kolejną częśd wykładów rozpoczęła pani dr Wioleta Duda mówiąc 
o Aktywizacji społeczno-zawodowej jako ważnym  elemencie pracy asystenta rodziny. Dwa ostatnie wykłady 
dotyczyły problematyki skupionej wokół młodych ludzi. Interesujący wykład na temat Sposobów 

wykorzystania tekstów rockowych oraz filmowych w pracy z dziedmi 
i młodzieżą zaprezentowała pani dr hab. prof. UJD Monika Adamska- Staroo. 
Następnie ważne aspekty na temat współpracy z młodzieżą podjęła pani 
dr Anna Lada z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
podejmując porywający temat pt.  Pokolenie płatków śniegu – cechy 
współczesnej młodzieży. Zwieoczeniem spotkania były głosy w dyskusji 
i wnioski podsumowujące Forum "DLA RODZINY".  
 Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Częstochowy. Wsparcie medialne zapewniło Polskie Radio Katowice.  
 

 
 
 
 

W Polsce zwyczaj odwiedzania domów przez Mikołaja znany jest od wielu 
lat. Przebrany Święty Mikołaj chodził od domów do domów i wręczał 
grzecznym dzieciom zabawki oraz słodycze. Obecnie Mikołajki 
obchodzimy 6 grudnia. Dla Stowarzyszenia jest to również ważna data, 
która oznacza pełną mobilizację, aby dzieci w tym dniu nie zostały bez 
prezentów. Nawiązując do tradycji świąt bożonarodzeniowych 
pracownicy Stowarzyszenia podczas spotkao z podopiecznymi prowadzą rozmowy na temat tego, jak 
spędzid święta w rodzinnej atmosferze i przy okazji wzmocnid więzi - aby dzieci w rodzinnym gronie czuły 
się bezpiecznie i swobodnie.  
 W tym roku świętowad zaczęliśmy już 2 grudnia. Wtedy to, tradycyjnie, Mikołaj zaparkował swoje 
sanie przy siedzibie Fundacji Chrześcijaoskiej "Adullamu". W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 
naszego zespołu. Widok radosnych, uśmiechniętych twarzy dzieci oraz ich energia, motywują do tworzenia 
takich właśnie inicjatyw. Bardzo nam miło, że możemy byd częścią wielkiej i serdecznej całości. Organizacja 
zagospodarowała czas gościom poprzez różnego rodzaju animacje, malowanie buziek oraz wiele ciekawych 
zabaw z zaangażowaniem całych rodzin. Było to bardzo pomocne i, pomimo mało łaskawej pogody, 
zaowocowało sporym zainteresowaniem. Pojawił się również śnieg i wspólne śpiewanie świątecznych 

piosenek. Zawitały również postacie z bajek! Okazja do wspólnego fotografowania była 
czymś wyjątkowym dla dzieci. Mikołaj z ulicy Krakowskiej pozostawia zawsze miłe 
wspomnienia i daje nadzieję na przyszły rok ponownego  
 5 grudnia nasz stowarzyszeniowy kolega Adam, przebrany w strój świętego 
Mikołaja wraz ze śnieżynką Gosią odwiedził pogotowie rodzinne, wywołując 
u przebywających tam dzieci wiele pozytywnych emocji, chociaż te mniejsze troszeczkę się 
go bały. ;-) 
 Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia asystenci przygotowali paczki 
świąteczne dla 10 wybranych rodzin. Wśród upominków znajdowały sie artykuły 
żywnościowe oraz zabawki. Pracownicy osobiście przekazali prezenty w siedzibie 
Stowarzyszenia, jak również w miejscu zamieszkania rodzin.  Dzięki temu wsparciu nasze 
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XIX Gala Wolontariatu 
Sylwia Pawlik, asystent rodziny  

 

najbardziej potrzebujące rodziny mogą cieszyd się z dodatkowej pomocy. 
W skład świątecznych zakupów wchodziły artykuły takie jak dżem, mąka, 
olej, płatki śniadaniowe, cukier, kawa, herbata, konserwy i wiele innych 
produktów, z których wyczarowad można wiele świetnych i przede 
wszystkim pysznych posiłków, czy przekąsek. Upominki były dostosowane 
do wieku dzieci i ich zainteresowao co wpłynęło bardzo pozytywnie na 
reakcję dzieci przy wręczaniu kolorowych paczek.  
 Tuż przed świętami, 22 grudnia na terenie Stowarzyszenia 
gościliśmy Świętego Mikołaja wraz ze skrzatami, którzy pomagali przekazywad prezenty dla najmłodszych. 
W tym miejscu pragniemy złożyd serdeczne podziękowania za wsparcie i ofiarowane podarunki dla Nordic 
Team Częstochowa oraz dla Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy. Radośd oraz szczęście rodzin, które otrzymały 
paczki były ogromne. Dzieci, w ramach podziękowania, zrobiły laurki i rysunki, które zostały przekazane 
darczyocom oraz w/w organizacjom. 

 
  

 

W Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II odbyła się 16 gala „Barwy 
Wolontariatu”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
„Agape” oraz Fundację dla Życia i Rodziny. Wydarzenie miało miejsce 12 
grudnia 22r.. Nagrodzono najaktywniejszych wolontariuszy, angażujących 
się w różne dziedziny wolontariatu. Do udziału w plebiscycie uczestników 
zgłaszały przede wszystkim organizacje i podmioty pomocowe, korzystające 
na co dzieo z ich wsparcia. Zgłoszono ok 40 osób w pięciu kategoriach. 
 Wręczono osiem statuetek „Barwy Wolontariatu”. Wśród nagrodzonych w kategorii osób dorosłych 
i seniorów był nasz wolontariusz pan Marek Gajecki, udzielający darmowych porad prawnych w ramach 
działao Stowarzyszenia „DLA RODZINY”. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 
 Poniżej zamieszamy  charakterystykę pana Marka, sporządzoną przez naszego kolegę, koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, Adama Wrockiego, celem zgłoszenia do plebiscytu. 
 Pan Marek Gajecki od półtorej roku jest wolontariuszem Stowarzyszenia „DLA RODZINY”. Nasz 
sympatyczny wolontariusz jest emerytowanym radcą prawnym. Doceniamy fakt, iż zamiast na emeryturze 
zajmowad się łowieniem ryb i czytaniem książek, poświęca on swój wolny czas na udzielaniu fachowych porad 
prawnych. W każdą środę przez trzy godziny Pan Marek jest do dyspozycji zarówno klientów Częstochowskiego 
Centrum Wsparcia Rodziny, jak i pracowników, którzy również bardzo chętnie korzystają z jego wsparcia.  
 Zapotrzebowanie na tego typu wsparcie jest bardzo potrzebne, szczególnie w obszarach, którymi na co 
dzieo zajmuje się CzCWR. Klientów stowarzyszenia (...) często nie stad na zatrudnienie prawnika. A taka pomoc 
szczególnie w momencie, kiedy mówimy o opiece nad dziedmi pokrzywdzonymi przez los, z dużym już bagażem 
doświadczeo, jest często niezbędna.  
 Do pokoju nr 20, gdzie już na stałe przyjmuje Pan Marek, zgłaszają się głównie klienci z trudnymi do 
rozwikłania kwestiami spadkowymi, kłopotami ze ściągalnością alimentów, długami mieszkaniowymi bądź 
zaciągniętymi pożyczkami i tego typu kłopotami. Nasz wolontariusz, nasz Pan Marek zawsze poświęci klientowi 
odpowiednią ilośd czasu, często będąc dla zagubionego w gąszczu przepisów prawnych i załamanego klienta 
swoistym wsparciem psychologicznym. Pomaga w tym z pewnością również częsta obecnośd podczas konsultacji 
z klientami nieodłącznego towarzysza i przyjaciela Pana Marka – psiaka o imieniu Stella. Sympatyczny piesek 
o maślanych oczkach z pewnością pomaga oswoid się też naszym klientom z gabinetem specjalisty, a kruczki 
prawne, które często wykłada radca prawny stają się łatwiejsze do przyswojenia, a pisma, wnioski i zażalenia, 
które pisze - łatwiejsze do zrozumienia.  
 Łatwośd nawiązywania kontaktów z klientami i duże poczucie humoru także przyciągają, nie tylko 
klientów, ale i pracowników stowarzyszenia. W trudnej pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, w której jesteśmy bardzo obciążeni psychicznie i wiąże się z dużą odpowiedzialnością potrzebny jest 
czasami ktoś, kto napiętą atmosferę rozładuje. I takim kimś jest właśnie Pan Marek. Naszym zdaniem, najlepszy 
wolontariusz, jakiego mamy i nie puścimy go nigdzie za nic na świecie :-) 
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Kącik specjalistyczny:  Codziennośd dziecka z FASD jest  
trudna, ale nie niemożliwa. Aneta Kwapisz, pedagog 

 
 
 

,, Czego potrzebujemy, by odkryd prawdę na swój temat, by umied żyd? 

Potrzebujemy dwóch czarodziejskich składników: trudu i miłości. Jak to 

otrzymamy - wszystko jest możliwe.” 

 Coraz większa grupa dzieci i młodzieży z rozpoznaniem FASD 
wychowuje się w rodzinach adopcyjnych, zastępczych oraz placówkach. I ta grupa najczęściej poszukuje 
wsparcia w postaci pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Większośd dzieci z FASD rodzi się 
w rodzinach  z problemem alkoholowym, o niskim statusie społecznym, często uzależnionych od nikotyny. 
Bywa,  że nie są one zdolne do poszukiwania pomocy, często z powodu poczucia winy i ogarniającego je 
wstydu. Nadal panuje myślenie piętnowania i odrzucenia takich matek. A może dobrze byłoby, zanim 
ocenimy, poznad historię tej osoby, rodziny, poznad bagaż doświadczeo, z którym idzie... i zastanowid się, co 
można dla niej zrobid 
  Dlatego warto poszukiwad sposobów działania i zasad postępowania z dziedmi z FASD. Warto jest 
zawsze odwoływad się do ich zasobów, umiejętności, pasji, zdolności, które posiadają, tylko my – 
,,zewnętrzne mózgi" pomóżmy im je znaleźd. Pomimo całego trudu, to właśnie ta miłośd do nich powinna 
nas dorosłych do tego przekonad i dad szansę, aby się nad nimi pochylid. 
 A oto 10 zasadniczych i pomocnych prawd dotyczących sposobów postępowania z dziedmi z FASD 
(dr n.med Krzysztof Liszcz) 
 Nie istnieje recepta, którą można zastosowad u wszystkich dzieci z FASD i mied gwarancję sukcesu. 
Istnieją jednak skuteczne sposoby postępowania dotyczące usprawniania i wychowania dzieci z FASD: 
 

1. Konkret. Do dzieci z FASD powinniśmy mówid używając konkretnych zwrotów i poleceo. Unikajmy słów 
o podwójnym znaczeniu, aluzji, przenośni: zamiast: skocz na jednej nodze, używajmy: pospiesz się. Wydawajmy 
polecenia: idź tu, zrób to, podaj, napisz, podnieś. Myślmy też o dzieciach z FASD jako o dzieciach młodszych. Gdy 
rozmawiasz z 16-latkiem, zwracaj się do niego jak do 12-latka. 
2. Stałośd. Dzieci z FASD mają trudności z zastosowaniem zdobytej wiedzy w nowej sytuacji oraz z uogólnianiem 
informacji. Najlepiej funkcjonują w środowisku, gdzie jest mało zmian, stąd też potrzeba stałości oczekiwao, 
stałego planu dnia, pór posiłku, rozkładu lekcji. Stałośd oznacza pewnośd, nie zmusza do poszukiwao, daje 
bezpieczeostwo i ułatwia pamięciowe ogarnięcie bieżących zdarzeo. Opiekunowie nie powinni zmieniad się, ale 
również nie powinni zaskakiwad nowymi pomysłami czy odwoływad się do umiejętności, które podopieczny 
,,powinien mied”. 
3. Powtarzanie. Dzieci z FASD miewają zaburzenia pamięci, zapominają nawet o sprawach, na którym im zależy. 
Jeśli jakaś informacja ma pozostad w mózgu na dłużej, musi byd powtórnie uczona i regularnie powtarzana. Nie 
bójmy się codziennego powtarzania instrukcji. Powtarzanie ma charakter życzliwego podtrzymywania uwagi 
i jego koniecznośd nie wynika z deficytów intelektualnych, ale z zaburzeo pamięci i koncentracji uwagi. Trudno im 
uczyd się z książek czy na pamięd. Bardzo chętnie będą podążali za instrukcją, np.: montaż modelu, przepis 
kucharski. Potrafią działad, ale krok po kroku i dobrze jest jeśli ktoś kroczy obok. 
4. Rutyna. Zwieoczeniem poprzednich trzech sposobów działania jest wypracowanie i kontynuowanie 
codziennych rutyn obejmujących porządek dnia, posiłki, naukę, obowiązki domowe oraz zainteresowania. Mając 
rutynę, dzieci wiedzą czego się spodziewad, co zmniejsza w nich poziom lęku i ułatwia codzienne życie 
i funkcjonowanie. 
5. Prostota. Pamiętad należy o tej zasadzie: krótko i zwięźle, jasno, konkretnie- tego w szczególności oczekują 
osoby z FASD, ponieważ dzieci te łatwo ulegają przeciążeniom, a to prowadzi do "wyłączania". W ten sposób 
sygnalizują, że nie są w stanie przyswoid więcej żadnych informacji. Prostota stanowi podstawę efektywnego 
uczenia i komunikacji. Dziecko nie potrzebuje długich przemówieo ani wielogodzinnych rozmów. 
6. Szczegółowośd. Chod wypowiedzi i polecenia powinny byd proste, nie mogą byd jednak bardzo ogólne. Należy 
mówid dokładnie to, co mamy na myśli. Pamiętad należy, że dzieci z FASD mają trudności z rozumieniem pojęd 
abstrakcyjnych i uogólnianiem. Należy im mówid krok po kroku, co robid, rozwijając w nich właściwe nawyki. 
7. Zasady. Zasady są niesamowitym spoiwem, które sprawia, że świat wokół dziecka z FASD zaczyna nabierad 
sensu. Jeśli usuniemy to spoiwo - cały dom runie. Dziecko z FASD może osiągnąd sukces tylko wtedy, gdy jego 
świat jest uporządkowany, a zasady są trwałe. 
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 przy współudziale pracowników Stowarzyszenia  

 

Przez dziurkę od klucza :-) 

8. Nadzór. Dzieci z FASD mają trudności w rozwoju poznawczym (myślenie, pamięd). Z tego względu w wielu 
sytuacjach mogą zachowywad się naiwnie, nie przewidywad konsekwencji swoich zachowao. Wymagają 
codziennego, nieustannego nadzoru i uwagi, jak małe dzieci. Nie należy tu odwoływad się do metrykalnego wieku 
dziecka. Nie chodzi tu jednak o wyręczanie dziecka w codziennych obowiązkach. Należy je jak najbardziej 
zachęcad do samodzielności, do podejmowania decyzji, pozwalad popełniad błędy. 

9. Interwencje. Ciągłe interweniowanie w oparciu o powyższe 8 zasad wymaga naszej obecności i uwagi. Taki 
wieczny dyżur może stad się wyczerpujący i uciążliwy; rodzi pytanie: czy to się kiedyś skooczy. Jako opiekunowie 
w takiej sytuacji mogą przeżywad i okazywad chodby agresję. Co zupełnie nie pomaga tylko szkodzi i niszczy nas 
i relacje z dzieckiem. Jeśli tak się dzieje, możemy działad za pomocą ,,zasady ratunkowej”:  

 a) przestao natychmiast działad, mówid, gestykulowad, krzyczed i grozid, 
 b) obserwuj-odsuo niebezpieczeostwo, np. wyłącz prąd, gaz, zamknij okno itd., 
 c) słuchaj dziecka uważnie, staraj się zrozumied jego problem, 
 d) zadaj sobie pytanie, co w tej chwili sprawia mu trudnośd i jak mógłbym mu pomóc, 
 e) sformułuj na nowo polecenie, podziękuj za to co się udało, pomóż w naprawieniu szkód. 
10. Akceptacja – codziennym sposobem na przetrwanie. Trudno jest opiekunom zgodzid się z wieloma 
zachowaniami prezentowanymi przez dzieci. Bywa, że upatrujemy w nich chęd zezłoszczenia nas, odgrywania się 
na nas za wcześniej doznane przez dziecko krzywdy, robimy różne spekulacje, nawet na temat zaburzenia 
w kontekście charakteropatii. Warto pamiętad, że większośd z nich ma mózgowe podłoże, które powoduje 
szerokie spektrum wielu zaburzeo na różnych płaszczyznach. Na funkcjonowanie dzieci znaczący wpływ ma 
również zaburzenie życia emocjonalnego wynikające z przeżycia odrzucenia przez rodziców biologicznych. 
Czasem zachowania agresywne  stają się jedynym dostępnym sygnałem "jestem i liczcie się z moją obecnością". 
Aby nie były one uruchamiane przez dziecko i przez otoczenie, warto każdego dnia stosowad powyższe zasady.   
 

 Należy mied na uwadze, że w przypadku dzieci z FAS/FASD istotna  potrzeba stałości środowiska, 
w którym żyją. Ponadto, przy stosowaniu powyższych  zasad pamiętajmy o pełnym poczuciu akceptacji, 
miłości i zapewnieniu poczucia bezpieczeostwa.  
 

Na przełomie listopada i grudnia 
2022 r. dwadzieścioro naszych 

podopiecznych brało udział  
w zajęciach z tenisa ziemnego, 
zgłębiając tajniki gry pod okiem 

fachowców w Częstochowskiego 
Stowarzyszenia Tenisowego. 
Podstawowe ustawienia ciała 
i zagrania nie są już dla nich 

tajemnicą. 
Dziękujemy! :-)   
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