Превенција болести зависности

Едукативне радионице на тему: "Превенција болести зависности"

"Свака породица је царство, мала црква, света тајна царства Божијег и
пута који у њега води. Негде, па било то у једној собици, сваки човек у
једном одређеном часу свога живота, има своје сопствено царство.
Оно може да буде пакао, место издаје, а може и да не буде.
И
за сваког прозорског окна одвија се један мали свет."

р Шмеман

Александа

Циљеви програма:

1. Подизање личних и професионалних компетенција медицинских
сестара, васпитача и родитеља за рад са децом на ову тему
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2. Едукација одраслих за подстицање и оснаживање деце за
сигурнији улазак деце међу вршњаке

3. Пласирање и популаризовање здравих стилова живота

Опис рада и садржаја: Подршка родитеља је одлучујућа у здравом
одрастању детета... Водити бригу о деци је први, најтежи, али и
најзахвалнији посао. Од начина на који помажемо детету данас, зависи
какав ће постати човек сутра. Важно је циљним групама нагласити да
никада није ни прерано ни прекасно да помогну детету да научи
доносити исправне одлуке.
Кључ је у разговору
.
Путем радионица, прво са медицинским сестрама и
васпитачима, а касније и са родитељима, кроз дијалог отвориће се
поменуте теме.
Циљне групе биће упознате како да помогну деци, да науче децу како
да решавају проблеме са којима се суочавају. Задатак, практично
мисија одраслих у овом програму је
јачање дечијег самопоштовања, самопоуздања и оспособљавање
истих да сигурно закораче у свет вршњака. Препорука је не држати
дете под "под стакленим звоном", већ га упознати са стварним светом
који носи мноштво порока и изазова.
Учесници ће кроз групни рад упознати ризике породичног живота, али
и породичне снаге и начине да се кризе превазиђу.
Едукатори ће након радионица деци препоручивати здраве стилове
живота - боравак на свежем ваздуху, бављење спортом, дружење...
Водитељи радионица, анализом стања утврдиће колико родитељи
умеју да "слушају" своје дете, колико су заинтересовани за њихове
дилеме, па и промашаје.
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Кроз продукте, након радионица, водитељи ће направити снимак
стања, а онда ће едукатори израдити програм рада са децом и
имплементирати га у месечне програме рада ове Установе.
Закључак: Родитељи морају наћи времена за своје дете и показати му
колико им је стало до њега. Дете им мора веровати као и они њему.
То је тајна успеха
, прави почетак заједничког подухвата, нормалног одрастања и
решавање проблема уколико га оно има.
Усмеравање и подржавање деце у стицању здравих навика и
уживања у спорту, музици, хобијима и раду, крајњи је циљ овог
програма.
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Остатак фотографија можете погледати овде
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