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П ОКА НА
към родители и техните деца за участие в Лятно училище „ЗаЕДНО можем“
Уважаеми родители,
От 2 до 5 септември 2019 година Превантивно-информационният център по зависимости, с подкрепата на
Общински съвет по наркотични вещества, за втора година ще проведе Лятно училище „ЗаЕДНО можем“ – за
профилактика на рисково поведение сред 14-19 – годишни подрастващи и младежи и за трениране на родителски
умения. Първото лятно училище през 2018 година е вече в историята. Проведено с изключителната подкрепа на
полската фондация „Стефан Батори“ от утвърдени обучители и психолози с ценен опит, то положи основите за
развитието на ежегодно интензивно практическо обучение – работилница и тренинг, което спомага за откриване на
личностни качества и за развиване на житейски умения на подрастващи и младежи, за използване на потенциала на
семейната среда за тяхното предпазване от отчуждение, изолация, несигурност, които са в основата на рисковото
поведение. Особено важна е ролята Ви на родители – за правилния избор на децата, за намаляване на риска от
злоупотреба с психоактивни вещества. Профилактиката започва от Вас самите – защото Вие, родителите, сте
примерът в живота на децата си.
Тази година работните теми на лятното училище отново ще бъдат представени от изключителни обучители –
психолози с високо експертно ниво от Фондация „Институт за съвременна психология“ и ПИЦ по зависимости, със
специалното участие на координатора на Мрежа „Хлебни къщи“, които заедно с екипа на организаторите ще Ви
вдъхновяват, стимулират, предизвикват да използвате собствените си възможности. За да сте по-търпеливи, пообичащи, по-изслушващи, да поставяте ясни правила – а децата Ви да не се чувстват объркани, неразбрани,
необичани, нежелани и да не търсят илюзорното спасение извън любовта в семейството. Работейки успоредно в
две групи при максимална ангажираност, Вие и Вашите деца ще се обогатите с полезни знания, умения, мотивация
за промяна на нагласи и поведение, които обучителите ще Ви предадат с професионализъм и неповторим стил на
работа. Те ще са Ви нужни, за да подобрите взаимоотношенията си с Вашите деца – а те самите ще се учат да
изграждат лична отговорност, да общуват, да уважават, да създават пълноценни приятелства, да решават, да правят
информиран избор, да израстват, да развиват личностни качества, за да могат по-късно да се справят сами.
Кога: От 2 до 5 септември 2019 год. включително (от понеделник до четвъртък)
Къде: Семеен хотел „Щастливците“, Старозагорски минерални бани
Участници: Подрастващи и младежи на 14-19 – годишна възраст (10 души) + техни родители (10 души)
Разходи: Всички разходи за настаняването и пребиваването в хотелската база, както и за обучението, се поемат от
организаторите. Транспортът до Старозагорските минерални бани и обратно е задължение на всяка двойка
участници (родител–дете). Участниците заплащат минимална такса като гаранция за отговорно участие, възлизаща
на 20.00 лв. (общо за всяка двойка родител-дете). Минималната такса за участие се внася под формата на дарение
срещу сключване на Договор за дарение, подписване на Протокол за дарение и издаване на Удостоверение за
дарение на името на Дарителя. Събраната такса ще се употреби за закупуване на материали за обучението,
поощрения за ролевите игри и др.
Как да кандидатствате за участие: най-късно до 25 август 2019 г. изпратете на е-mail: pic.starazagora@abv.bg
заявка за участие (по приложения образец), със следната информация: трите имена (на родителя и неговото дете);
професия и месторабота на родителя; възраст на детето, училище, клас; професия и месторабота на родителя;
телефонен номер за връзка и e-mail; мотивация за участие на родителя и детето (в свободен текст).
Записаните за участие кандидати ще бъдат уведомени до 27 август 2019 г. по e-mail и/или телефон и ще получат
работната програма.
Таксата за участие в размер на 20.00 (двадесет) лева за всяка двойка участници се заплаща (предава) в брой в срок
до 28 август 2019 г. в ПИЦ по зависимости.
Телефони за връзка: +359 882 55-04-62 – Радост Овагимян; +359 888 12-64-13 – Диана Кирилова–Чобанофф
Няколко причини, за да приемете тази покана:
- За да сте приятели на децата си, а не само родители – да не изгубите връзката и доверието помежду си;
- За да общувате с тях и да се интересувате от това, което преживяват – да ги учите да спазват правила и граници;
- За да имате познанията и уменията и да знаете какво да правите, когато детето Ви срещне сериозен проблем;
- За да подкрепяте децата си и да им помогнете да развият отговорност за собственото си здраве и поведение;
- За да ги предпазите от рисково поведение чрез действие и опит, без забрани, морализаторство и принуда;
- За да израснат децата Ви личности, които отстояват себе си при всякакви обстоятелства.

От организаторите

