Do jednej bramki
#razemdlarodzin

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny sedecznie
zaprasza na konferencję „Do jednej bramki” #razemdlarodzin.
Celem konferencji jest upowszechnienie działalności Warszawskich Klubów dla Rodzin
oraz promowanie pracy z rodziną i małym dzieckiem.
Warszawskie Kluby dla Rodzin to przyjazne miejsca, które tworzą wspólnie rodzice
wychowujący dzieci, bazując na własnych zasobach i umiejętnościach. To przede
wszystkim
miejsca spotkań, wzmacniające rodziców w przestrzeni społecznej,
pobudzające ich aktywności, to przestrzeń do wymiany doświadczeń i zabawy oraz
wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.
Lista warszawskiwch klubów dla rodzin

data: 16.06.2021
godzina: 12:00-15:00
miejsce: www.facebook.com/razemdlarodzin

HARMONOGRAM SPOTKANIA:
12.00 – 12.10
Powitanie uczestników:
Magdalena Skorupka /Ta Szansa, Agnieszka Tobota /Fundacja A.R.T.,
Robert Smyczyński/ Fundacja UNA

12.15 -12.25
Perspektywa miasta w zakresie wsparcia
korzystających z opieki instytucjonalnej?
Przedstawiciel Miasta Stołecznego Warszawa
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12.30 – 13.10
Wykład inauguracyjny: ”Szczęśliwa rodzina to znaczy jaka”
poprowadzi dr Aleksandra Piotrowska
Doktor psychologii. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Warszawskiego (obecnie na emeryturze), konsultant dla rodziców i nauczycieli.
Współdziała jako społeczny doradca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i
Rzecznikiem Praw Dziecka (w latach 2008 - 2018). Zajmuje się także
propagowaniem wiedzy psychologicznej współpracując w tym zakresie jako
ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka wielu
publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym książek „Szczęśliwe dziecko
czyli jak uniknąć najczęstszych błędów wychowawczych”, „Nastolatki pod lupą”,
„Między nami samicami” (współ. Dorota Sumińska). Prywatnie nałogowy czytelnik
literatury wszelakiej, miłośniczka wyjazdów narciarskich i podróży. Matka dwójki
dzieci i babcia trójki wnucząt.

13.15 -13.35
"Jak to robimy, że pomagamy w praktyce?” - ewaluacja ponad 10 letniej
działalności warszawskich Klubów dla Rodzin- Monika Ciechomska (Klub Mamo
Tato na Żoliborzu), Magdalena Łazeba (Klub Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej w
Ursusie), Joanna Leszczyńska (Klub Mam i Tatusiów na Bielanach)

13.40 -14.40
„Wyzwania w rodzicielstwie”- panel dyskusyjny, podczas którego odpowiemy na
pytania: skąd się wziął pomysł na prowadzenie klubu? Czy klub dla rodzin może
prowadzić każdy? Jakie są trudności w prowadzeniu klubów i jak można go
finansować?
Paneliści: Magdalena Skorupka /Ta Szansa, Agnieszka Tobota /Fundacja A.R.T,
Sylwia Kiełbowicz /Kluby dla Rodzin LSW Praga Północ, Krystyna
Radkowska/Zwalcz Nudę, Magdalena Łazeba (Klub Integracji RodzinnoSąsiedzkiej w Ursusie), Joanna Leszczyńska (Klub Mam i Tatusiów na Bielanach

14.40 -14.50
Podsumowanie konferencji.

