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Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we
wspó?pracy z Zespo?em Szkó? Zawodowych w Gostyniu, zapraszaj? na bezp?atne
warsztaty dla rodziców. Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji i prawid?owych
postaw rodzicielskich. Zaj?cia rozpoczn? si? 30 czerwca br. Warsztaty b?d? si? odbywa?
w budynku Zespo?u Szkó? Zawodowych w Gostyniu przy ul. Tuwima 44.
Dodatkowo, by umo?liwi? rodzicom udzia? w zaj?ciach, w czasie warsztatów dla rodziców
równolegle b?d? odbywa? si? zaj?cia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniaj?ce
przemiany w rodzinach.
W czasie zajęć rodzice nauczą się m.in., jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać,
aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu
opieki nad dziećmi. Prowadzący zwrócą też uwagę na stosowanie prawidłowych
metod wychowawczych.
W czasie projektu s? te? prowadzone zaj?cia socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice
uczestnicz? w warsztatach – równoczesne czasowo z warsztatami dla rodziców - wzmacniaj?ce
umiej?tno?ci komunikacyjne (w tym: asertywno??, bezpieczne sposoby rozwi?zywania
konfliktów, radzenie sobie z agresj?, wspó?dzia?anie w grupach) oraz zawieraj?ce elementy
zabawy i relaksacji.
Autorskie zaj?cia w projekcie s? prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i
PCPR w Gostyniu: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów. W czasie
warsztatów i po ich zako?czeniu rodzice uczestnicz?cy w warsztatach b?d? mogli korzysta?,
odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w
Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” (psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów,
terapeuty ?rodowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniaj?cych wzmocnienie i zwi?kszenie
kompetencji opieku?czo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwi?zywaniu pojawiaj?cych si?
trudno?ci wychowawczych i rodzinnych.
Organizatorzy zapraszaj? na zaj?cia. Zapisy indywidualne rodzin: telefon 65 572 75 28 (PCPR
w Gostyniu) lub 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”). Zapisy s? prowadzone do
wyczerpania liczby miejsc.
Warsztaty dla rodziców oraz zaj?cia socjoterapeutyczne dla dzieci odb?d? si? w ramach
projektu „W rodzinie si?a”. Projekt ten zosta? nagrodzony w konkursie „Wspieranie inicjatyw
na rzecz wielkopolskich rodzin”, przeprowadzonym przez Regionalny O?rodek Polityki
Spo?ecznej w Poznaniu. Dzi?ki termu projekt uzyska? dofinansowanie ze ?rodków Samorz?du
Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizacj? w formie
wspierania zada? publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy spo?ecznej
w 2020 roku. Projekt jest te? realizowany ze ?rodków w?asnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i
przy wsparciu rzeczowym PCPR w Gostyniu oraz ZSZ w Gostyniu i dzi?ki pracy wolontariuszy.
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