Dětský průvodce rozvodem
... aneb, když se rodiče rozcházejí
Koná se od září do června.
Více informací ráda sdělí Gábina: kristova@cprhodonin.cz

O čem to je?
Dětský průvodce rozvodem je podpůrná skupina pro děti, které prožívají nebo prožily rozvod
rodičů. Je určena dětem ve věku 6 až 12 let (podmínkou je školní docházka). Skupina je pro
děti podpůrná, doprovází je, pomáhá jim se lépe orientovat a situaci doma přijmout. Nabízí
dětem bezpečný prostor pro sdílení svých myšlenek, přání, pocitů a zkušeností, které
navzájem sdílí a reflektují. Děti se setkají se skřítkem Emoušem, který je ústřední postavou
průvodce. Děti mimo hru zažijí pocit, že v tom nejsou sami, že ostatní ve skupině prožívají
nebo prožily podobnou zkušenost a mohou tak vše sdílet.

Jak to probíhá?

Macaroni Soup

3.99
Tex Mex Chili
$3.99
Skupinu
se s dětmi potkávají jedenkrát týdně v úterý od 16.00
French
Friesvedou dva průvodci, kteří
$4.50
hodin na 1,5 až 2 hodiny po dobu
3 měsíců.
Calamari
12 dětí.
$6.00
BeefSkupinu
Taco tvoří minimálně 6 a maximálně
$7.50

Věkové období 6 – 12 let je dáno pro jeho hravost, tvořivost a přátelskost. Také z důvodu
možné rizikovosti s ohledem na změny spojené se vstupem do školy, i počínajícím obdobím
prepuberty, které je náročné ve smyslu utváření se a prosazování svojí identity a názoru.
Věkové rozpětí vnáší do skupinky dětí různorodost názorů, pohledů a zkušeností.
Děti nejsou do ničeho tlačeny, mohou se do připravených aktivit zapojit, anebo být jen
posluchači. Důležité je, aby se dítě ve skupině cítilo dobře, dostalo se mu podpory a pocitu
bezpečí. Pro témata rodiny, rozvodu a změn v jejich životě se využívají hry, aktivity a různé
pomůcky, které dětem pomáhají při komunikaci a práci ve skupině.

Jak se přihlásit?
Pro přihlášení dítěte do skupiny je nutný souhlas obou rodičů, vyplnění dotazníku a uhrazení
částky 200,-Kč/dítě.
Souhlas obou rodičů je stanoven z důvodu efektivní spolupráce rodičů a průvodců. Zejména
přispívá k minimalizaci možných konfliktů mezi rodiči.

Gábina a Tomáš jsou tu pro tebe
www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin

