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                      * Pomagając innym - pomagasz sobie * 
 

   Fundacja  posiada  status  organizacji  pożytku  publicznego 
Numer K R S  0 0 0 0 1 9 9 4 2 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Odwiedź naszą stronę: www.frozjaimojdom.pl 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 W tym numerze: 
  

1. Wiadomość od wydawcy 
2. Daj swój 1 %... i nie tylko 
3. Możesz wskazać konkretny cel 
4. Cytat Miesiąca 
5.30 MAJA – Dzień Rodzicielstwa Zastepczego 
6.Konkurs TESCO „DECYDUJESZ, POMAGAMY”   
7. SYNDROM SPADŁEGO LIŚCIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drodzy Czytelnicy, 
  Istotą zastępczego rodzicielstwa jest objęcie rodzinną opieką dzieci, 
które z różnych powodów takiej formy pomocy potrzebują. 
  Przedstawiamy  materiały,  które mogą  być  przydatne  dla  tych 
z Państwa,  którzy chcą  i  mogą  włączyć  się  do realizacji tej pomocy. 

 

Z poważaniem, 
Zdzisław Brewiński     brewa88@wp.pl 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
->>Daj swój 1 %... i nie tylko << 

 
Głównym celem działalności statutowej Fundacji jest  materialne  

i rzeczowe wspieranie różnych form zastępczego rodzicielstwa - opieka 
zastępcza i następcza  (rodzinne domy dziecka,  pogotowia opiekuńcze, 
rodziny  zastępcze zawodowe i specjalistyczne oraz byli wychowankowie 
rodzinnej opieki zastępczej), m.in.: 

1. Wspieranie rodzinnych domów zastępczych, pogotowi opiekuńczych 
oraz rodzin zastępczych w zakresie: 

 utrzymania i wyposażenia domu;  
 opieki medycznej i psychologicznej;  



 wykształcenia i wypoczynku wakacyjnego; 
 usamodzielnienia oraz opieki następczej, w tym  

                przeciwdziałanie uzależnieniom i bezrobociu itp 
2. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi 

rodzicami przez wspieranie samopomocowych grup rodzin 
zastępczych; szkolenia i warsztaty. 

3. Propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa oraz dnia  30 maja jako 
DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 

4. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych. 
5. Budowa systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych, 
     usamodzielnianych wychowanków  oraz  byłych wychowanków nie 

radzących sobie samodzielnie w życiu. 
 

    Prosimy o wspieranie działalności nasze Fundacji.  
    Jeżeli tak zdecydowałeś, to prosimy o zadeklarowanie swojej decyzji 
w składanym zeznaniu podatkowym za 2016 rok. Podaj nazwę naszej 
Fundacji:  Fundacja  Rodzinnej  Opieki  Zastępczej  JA  I  MÓJ  DOM 
w Łodzi oraz  numer KRS:  0000199423. 
 

   Przekazanie  1% swojego podatku nie wyklucza przekazania darowizny 
pieniężnej lub rzeczowej. Podatnik może odliczyć darowizny od dochodu 
w wysokości do 6% swojego dochodu. (Odliczając darowiznę od dochodu 
możesz obniżyć swój próg podatkowy!) 
 

Darowizny pieniężne należy wpłacać na nasze konto w PKO BP   
05 1020 3352 0000 1002 0112 4031 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
>> Możesz wskazać konkretny cel  << 

 

    Każdy podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym ( doty-  
czy przekazania 1% swojego podatku) może  podać dodatkowe informa- 
cje,  które mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez 
organizację pożytku  publicznego (np. na konkretny cel). 
 

     Statut naszej Fundacji przewiduje możliwość wskazania przez 
ofiarodawcę  przeznaczenia  swojego daru,  § 12 Statutu Fundacji 
stanowi: Dochody ... mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

Ty też możesz mieć wpływ na to, do której rodziny zastępczej (czy rdd) 
skierujemy pomoc. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                           ->>  Cytat Miesiąca  - << 
 

          ”Moc nadziei przynosi pełną radość życia” – Jan Paweł II 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

        >> 30 MAJA – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego  << 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
   Potrzeba okazania uznania rodzicom zastępczym za ich trud podjęty 
na rzecz dzieci osieroconych oraz danie rodzicom zastępczym  
satysfakcji, a dzieciom radości jest główną potrzebą i motywacją do 
organizowania corocznych PIKNIKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH. 
W 2017 roku „DZIEŃ ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA świętujemy na 
pikniku w Lesie Łagiewnickim.” 
 

   Jest nadzieja na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursu 
zorganizowanego przez TESCO: „DECYDUJESZ, POMAGAMY”   
   Do 4 kwietnia nasz projekt bierze udział w losowaniu przez 
kupujących w następujących sklepach TESCO w Łodzi: Pojezierska 93, 
11Listopda 5; Zgierska 221; Dylika 2/6; Włokniarzy 156. 
Każdy kupujący przy kasie otrzymuje żeton, który może wrzucić do 
jednej z trzech urn.  



Szczególna promocja naszego projektu odbędzie się 25 marca w 
godzinach 13 – 16 w sklepie TESCO ul. 11 Listopada 5 oraz 26 marca 
w godzinach 10 – 13 w sklepie TESCO Pojezierska 93. 
Zapraszamy na zakupy razem z dziećmi, przewidziane są atrakcje dla 
dzieci:  

          
 

SYNDROM SPADŁEGO LIŚCIA 
Andrzej Olszewski - zastępczy ojciec 

    Prawdopodobnie każdy z nas - jak większość z ludzi - ma jakieś albumy,  
albumiki, a w nich zdjęcia z dzieciństwa. Jak miło jest od czasu do czasu  
powyciągać je z domowych zakamarków i powspominać, uśmiechnięte babcie,  
dumnych rodziców, ten troszkę staroświecki wózek, przydługie śpioszki. /…/  
    Oprócz oglądania zdjęć, można w tej wędrówce po naszej historii sięgnąć  
po kredki i narysować jakieś jedno miłe i jedno niemiłe wydarzenie z dzieciństwa.  
Nic nie szkodzi, że masz lat grubo po trzydziestce, bo warto od czasu do czasu  
powspominać swoje dzieciństwo. I ponownie przeżyć prawdopodobnie miłe  
wspomnienia. /…/  
    Są jednak ludzie, a jest ich niemała liczba, którzy takich wspomnień nie mają  
ponieważ kiedyś oddano ich do domów dziecka i w ten sposób obdarto z dobrych 
 wspomnień z dzieciństwa, obdarto z tożsamości, a ich rysunki i wspomnienia  
przedstawiają policjantów, jakąś butelkę po alkoholu, dom zamieniony w melinę,  
ojca z nożem goniącego za matką... Późniejsze zdjęcia to fotografie grupowe  
z dziesiątkiem innych bezosobowych dzieci, bez żadnej bliskiej osoby, bez żadnego  
przyjaznego uśmiechu, żadnego ciepła. We wnętrzu dzieci, które przez dłuższy czas  
wychowują się w domu dziecka, lub w innej placówce, następują często  
nieodwracalne zmiany. Najpierw jest tylko płacz, żal i smutek, po nim następuje  
apatia, i brak umiejętności prawidłowego ocenienia sytuacji czy uczuć własnych  
i innych ludzi. /…/  „W konsekwencji kształtuje się u nich postawa  
psychiczna, którą określam jako "syndrom spadłego liścia"; czują się zbędne,  
niepotrzebne, popychane przez los." [Irena Obuchowska]… 
[…] Dziecko nie jest odpowiedzialne za to, jakim jest, nawet jeżeli jest na samym  
dnie demoralizacji, co więcej - dla dziecka jest jeszcze szansa na zmianę złych  
przyzwyczajeń. Niech więc rodzicielstwo zastępcze stanie się dla rodzin  
zastępczych wyzwaniem, powołaniem, chrześcijańską misją, a dla wierzących  
i duszpasterzy elementem szczególnej troski i modlitwy. 
      Niech przyjdzie wiosna, niech w zamian opadłych liści pojawią się - tak  
upragnione! - chętne  do życia, zielone listki.    
[Andrzej Olszewski  - ojciec zastępczy] 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do zobaczenia wkrótce! 
                          Zdzisław Brewiński   brewa88@wp.pl 
** Wszystko to, co zrobimy dla dobra rodziny przyjmującej 

dziecko, będzie dobrem dla niego samego...** 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
         Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM   42 671 35 76 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


