
Centrum Wspierania Rodziny  

zaprasza Rodziców, którzy: 

 

 chcą skutecznie wychowywać dzieci 

 chcą nauczyć się rozwiązywać konflikty bez przemocy 

 chcą tak mówić, aby dzieci ich słuchały i tak słuchać, by dzieci do nich 

mówiły 

na bezpłatne zajęcia w: 

„Szkole dla Rodziców”              

Jeśli:  
 nie potrafisz „trafić” do swojego dziecka… 

 kiedy masz czasami dość i chcesz „sprawić mu lanie”… 

 jeżeli odczuwasz, że „sprawy wymykają się spod kontroli”… 

 albo chcesz po prostu być lepszym rodzicem… 

… te zajęcia są dla Ciebie! 
Organizatorzy projektu:  
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Centrum Wspierania Rodziny we współpracy 

ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Skawinie  

 

Miejsce: Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17  

 

Termin: od 4 marca do 22 kwietnia 2016r. (w programie osiem 

cotygodniowych spotkań w piątki w godz. od 17:30 do 19:45) 

 

 

Zapisy do dnia 26 lutego 2016r. przyjmowane są  

pod numerem telefonu 12 276 34 10 w godz. 10.00 – 18.00 

Zapraszamy!!! 

 

 

 

 



SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 

 

 

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to forma zajęć z rodzicami, która  

bazuje na koncepcji amerykańskich pedagogów A.Faber i E. Mazlish                                        

i uczy „ jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”.   

 

To program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na polepszenie 

jakości życia w rodzinie; kto chce nawiązać głębsze i cieplejsze relacje                

z dziećmi. 

 

Do udziału w zajęciach zapraszamy: matki, ojców lub oboje rodziców. 

 

Cele: 

 wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, 

 nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, 

 refleksja nad własną postawą wychowawczą, 

 wymiana doświadczeń, uzyskanie wsparcia, 

 kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. 

Organizatorzy projektu:  Urząd Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy ze 

Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Skawinie  

 

Miejsce: Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17  

 

Termin: od 4 marca do 22 kwietnia 2016r. (w programie osiem 

cotygodniowych spotkań w piątki w godz. od 17:30 do 19:45) 

 

Zapisy do dnia 26 lutego 2016r. przyjmowane są  

pod numerem telefonu 12 276 34 10 w godz. 10.00 – 18.00 

Zapraszamy!!! 

Udział w zajęciach jest bezpłatny!!!  
 

Koszty realizacji projektu pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Skawinie 

             w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

 

 


