DÍTĚ V CENTRU ZÁJMU
PŘED:
„Máma s tátou mi říkali, že se musí rozvést, aby se tolik nehádali. Teď už spolu dlouho nebydlí, ale hádají se pořád.
Vždycky, když si mě předávají, tak na sebe křičí. Navíc mám
pocit, jako bych si mezi nimi musel vybrat. Bojím se mít rád
oba, aby se na mě nezlobili. Pořád tvrdí, že pro mě chtějí to nejlepší, ale mně to tak nepřijde. Nevím, co bude dál.“
Matyáš, 9 let
Podobná sdělení dětí často slýcháme při práci s rodinami, ve
kterých dochází ke konfliktům. Je přirozené, že rozvádějící se
rodiče vidí stejné věci naprosto odlišně. Přetrvávající hádky děti
velmi citlivě vnímají, a to i v případě, že nejsou jejich přímými
svědky.
Máte-li obavy, že vaše konflikty zatěžují vaše dítě (děti),
zapojte se do našeho programu

DÍTĚ V CENTRU ZÁJMU

Společně s rodiči se snažíme nalézt způsoby, jak řešit existující
konflikty tak, aby se děti znovu cítily bezpečně a mohly se rozvíjet v klidnějším prostředí.
PO:
„Máma s tátou už na sebe přede mnou nenadávají, je to super. Sice se spolu pořád moc nebaví, ale když si mě předávají, tak se aspoň pozdraví. Navíc můžu mluvit o jednom před
druhým a nemám strach, že se na sebe naštvou. Můžu jim
dokonce vyprávět o tom, jak jsem si užil víkend s tím druhým.“
Matyáš, 9 let
Program Dítě v centru zájmu se skládá z 8 skupinových setkání,
kdy rodiče pracují v rodičovské skupině a děti v oddělené dětské skupině. Dospělou skupinu, kterou vedou 2 terapeuti, tvoří
6 rodičovských párů. Cílem práce je zmírnit konflikty rodičů.
Souběžně s rodičovskou skupinou probíhá pod vedením 2 terapeutů dětská skupina. Smyslem dětské skupiny je poskytnout
dětem bezpečný prostor pro vyjádření pocitů a potřeb.
Setkání probíhají 1x za cca 2 týdny v délce 2,5 hodin.
Cena: 250 Kč / 1 rodič / 1 setkání
Máte zájem o zařazení do programu?
Přihlaste se přes formulář uvedený na webu:
http://ditevcentruzajmu.cz/rodice/
Máte dotazy ohledně programu? Kontaktujte nás.

Spondea, o. p. s.
Sýpka 25, 613 00 Brno
Tel.: 541 235 511, 608 118 088
E-mail: dvcz@spondea.cz
Web: ditevcentruzajmu.cz

Více informací o programu naleznete
na webu www.ditevcentruzajmu.cz

