Rodzic podczas spotkań dowie się:
-jak wspierać swoje dziecko,
-jak budować z nim relacje,
-jak stawiać mu granice,
-jak efektywnie wyciągać konsekwencje,
-jak ochronić dziecko przed używaniem substancji psychoaktywnych.
Dziecko nauczy się:
-stawiać i realizować swoje cele i marzenia,
-przestrzegać zasad,
-radzić sobie z presją rówieśniczą,
-radzić sobie ze stresem.
Program składa się z 7 dwugodzinnych spotkań, prowadzonych metodą warsztatową, obywających
się w godzinach popołudniowych.
Zajęcia dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie, w osobnych
salach.
Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w tzw. sesji rodzinnej.
Podczas spotkań wykorzystywany jest edukacyjny materiał filmowy, który pozwala krok po kroku na
kolejnych zajęciach poznać mechanizmy, metody i formy rozwiązywania problemów.
Pokazywane są typowe sytuacje rodzinne i towarzyskie, które mają miejsce w życiu
zarówno na poziomie rodziny, szkoły, jak i środowiska rówieśniczego.
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują materiały edukacyjne, nad którymi mogą pracować
w domu, doskonaląc nabyte umiejętności.
Nieocenionym i najważniejszym elementem programu jest wspólna praca rodziców i dzieci poprzez
gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję.
Zajęcia to czas wspólnej refleksji, wzruszeń i radości.
Warsztaty są bezpłatne, współfinansowane ze środków MOPS w Kraśniku.
W celu zapisu lub uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z trenerami programu:
1) Bożeną Łyjak
2) Marleną Cholewińska
3) Renatą Krzysztoń

SESJE TEMATYCZNE DLA RODZICÓW
1) „Miłość i granice”.
2) „Tworzenie zasad domowych”.
3) ,,Wspieranie dobrego zachowania”.
4) „Wyciąganie konsekwencji”.
5) „Budowanie mostów”.

6) ,,Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych”.
7) „Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.
SESJE TEMATYCZNE DLA DZIECI
1) „Umiejętność wyznaczania i osiągania celów”.
2) „Docenianie rodziców”.
3) „Radzenie sobie ze stresem”.
4) „Przestrzeganie zasad”.
5) „Radzenie sobie z presją rówieśniczą”.
6) „Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele”.
7) „Umiejętność proszenia o pomoc oraz ofiarowanie pomocy innym”.
SESJE TEMATYCZNE DLA RODZIN
1) „Wspieranie celów i marzeń”.
2) „Docenianie członków rodziny”.
3) „Narady rodzinne”.
4) „Rozumienie wartości rodziny”.
5) „Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny”.
6) „Rodziny a presja rówieśnicza”.
7) „Podsumowanie”.

