OFERTA

Materiały do wykorzystania podczas zajęć szkolnych oraz imprez lokalnych
poświęconych relacjom rodzinnym, budowaniu wartościowych więzi
społecznych i konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów.

Kształtowanie i ćwiczenie prawidłowych
wzorców komunikacji w rodzinie
Budowanie wartościowych relacji
rodzinnych
Relacje rodzinne jako czynnik chroniący
przed zachowaniami ryzykownymi

WARSZTATY FESTYNY PIKNIKI RODZINNE

Rodzina

jako podstawowa
komórka społeczna

Rodzina jest pierwszą grupą społeczną,
w której funkcjonuje dziecko. Niezależnie
od tego, czy za tym pojęciem kryje się
samotny rodzic z jednym dzieckiem, czy
też wielodzietna rodzina, właśnie ta grupa
społeczna stanowi dla dziecka bazę dla
przyszłych relacji.
Jakość relacji z najważniejszymi opiekunami
(zwykle rodzicami), a potem także z innymi
członkami rodziny jest swoistym polem treningowym dla rozwoju reguł i kompetencji społecznych.
Jakość tych relacji, poziom otrzymanej opieki
i akceptacji są także ważnym czynnikiem dla
kształtowania poczucia bezpieczeństwa oraz
poczucia własnej wartości, które będą miały
ogromne znaczenie dla funkcjonowania dziecka
także poza rodziną.
Zbudowane w toku relacji rodzinnych poczucie
własnej wartości będzie wspierało lub utrudniało
dziecku nawiązywanie pozarodzinnych relacji,
podejmowanie wyzwań społecznych i edukacyjnych oraz adaptację w rozmaitych środowiskach i
sytuacjach społecznych.

Relacje rodzinne
jako czynnik chroniący
przed zachowaniami
ryzykownymi

Wartościowa relacja rodzinna, w której
jest przestrzeń na otwartą komunikację,
różnorodne emocje (także te nieprzyjemne),
popełnianie błędów, wyciąganie wniosków i autentyczność, będzie dla dziecka
solidną bazą dla samodzielnego funkcjonowania. Będzie stanowić istotny czynnik
wspierający i chroniący przed nadchodzącymi problemami takimi jak sięganie
po używki, pokusa łamania zasad, presja
rówieśnicza.

Odwrotnie, zaburzona relacja rodzinna, w której
brak podstawowej akceptacji i uznania bezwzględnej wartości dziecka, będzie stanowić
utrudnienie w funkcjonowaniu poza rodziną.
Dziecko, które wykształciło obniżony poziom
poczucia własnej wartości w toku relacji rodzinnych, będzie bardziej skłonne nawiązywać
zaburzone, asymetryczne relacje w innych
sytuacjach społecznych. Może być podatne na
manipulację, wykorzystywanie w różnych obszarach, uleganie presji oraz nadmiernie próbować
się przypodobać rówieśnikom i nie tylko.

Komunikacja
w rodzinie

Nie dążymy oczywiście w żadnym wypadku do tego, aby relacje rodzinne były
idealne, bo takowe po prostu nie istnieją.
Tam, gdzie ludzie spędzają ze sobą dużo
czasu, dzielą wspólną przestrzeń, musi
być miejsce na docieranie się, rozwojowe
spięcia i udzielanie informacji zwrotnych.
Sztuką jest jednak, aby dbać o dobrą jakość komunikacji w rodzinie w taki sposób, aby każdy z jej członków czuł,
że jego głos jest ważny i usłyszany.
Kształtowanie i ćwiczenie prawidłowych wzorców komunikacji pozwoli na utrzymanie optymalnego poziomu otwartości i autentyczności
w rodzinie.
Wypracowane prawidłowe wzorce komunikacji
będą stanowić dla rodziny ogromną wartość,
jeśli zetknie się z nieprzewidzianym trudnym
wydarzeniem, takim jak rozwód, choroba
czy śmierć kogoś bliskiego. Pozwolą na
przepracowanie trudności i wzajemne wsparcie,
nawet w mało sprzyjających, przesyconych
intensywnymi emocjami warunkach.
Te same wzorce komunikacji oraz wspólnego
przepracowania trudności będą dla dziecka
także wartościowym czynnikiem w budowaniu
pozarodzinnych relacji.

Rodzina na TAK!
Autorka kampanii
Martyna Filipiak

Psycholog, ukończyła UAM w Poznaniu.
Od kilku lat wspiera dzieci, rodziców, całe rodziny i pedagogów we wspólnych wyzwaniach.
Szerzy wiedzę na temat rozwoju i wychowania
dziecka w mediach oraz na swoim blogu mama-psycholog.pl.

Cele kampanii

Materiały

1. Kształtowanie dobrych i wartościowych relacji
rodzinnych. Dostrzeżenie wartości, jaką wnosimy
w rodzinę oraz wartości jej pozostałych członków.
2. Wskazanie, że rodzina to bardzo ważna grupa
społeczna, na której możemy polegać.
3. Rozpoznawanie i nazywanie emocji, jakie wzbudza
rodzina. Wskazanie jak ze sobą rozmawiać, aby
rozwiązywać konflikty lub te konflikty uprzedzać,
zanim się rozrosną.
4. Identyfikacja emocji, które towarzyszą relacji
z rodzeństwem. Dostrzeżenie wartości wspólnie
spędzonego czasu, wartości relacji z bratem lub
siostrą czy całą rodziną.
5. Edukacja w zakresie problemów, jakie może
doświadczać rodzina (np. choroba, rozwód rodziców)
i emocji, które tym problemom towarzyszą. Sięganie
po pomoc w sytuacjach kryzysowych.

1.Ja-Ty-My. Jak dbać o relacje w rodzinie? - karta pracy dla klas 1-4 SP
2. Warto rozmawiać. O dobrej komunikacji z
rodzeństwem i rodzicami - karta pracy dla klas
1-4 SP
3. Ważne tematy. Kiedy rodzina przechodzi
trudności – karta pracy dla klas 1-4 SP
4. Razem raźniej. O dobrych relacjach w rodzinie - karta pracy dla klas 5-8 SP
5. Gramy w jednej drużynie. ABC dobrej komunikacji z rodzeństwem i rodzicami - karta pracy
dla klas 5-8 SP
6. Kryzys w rodzinie. Pokonać smutki i lęk - karta pracy dla klas 5-8 SP
7. Moja rodzina to - plakat edukacyjny
8. Moja rodzina to - plakat edukacyjny

Uczniowie

Rodzice:

1. Edukacja w zakresie potencjalnych utrudnień w
komunikacji rodzinnej: trudność z zasobami osobistymi, z przekraczaniem granic, niedojrzałością układu
nerwowego czy pogodzeniem priorytetów.
2. Język osobisty i jego rola w komunikacji z dzieckiem. Jak dbać o relację z każdym z dzieci i jednocześnie szanować ich osobistą przestrzeń.
3. Jak przyjąć wspólnie nowego członka rodziny i na
jakie emocje być gotowym.
4. Jak wspierać relację rodzeństwa, kiedy trzymać się
z boku, a kiedy ingerować, jeśli ingerować, to jak.
5. Edukacja w zakresie problemów, jakie może
doświadczać rodzina (np. choroba, rozwód rodziców,
śmierć) i emocji, które tym problemom towarzyszą.
Wskazanie, że trudne sytuacje stwarzają ryzyko
poważnego zachwiania relacji i wartości rodzinnych
i o tym, jak tego uniknąć. Jak sprawić, aby trudności
wzmocniły rodzinę i wzajemne relacje. Sięganie po
pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Materiały dla uczniów

Materiały dla rodziców i nauczycieli

9. Troszczę się o Ciebie. Jak rozmawiać i
wspierać swoje dziecko? - ulotka dla rodziców
10. Kryzys w rodzinie. To, co ważne gdy przechodzimy trudności – ulotka dla rodziców
11. Rodzina na Tak! - scenariusze zajęć do kart
pracy dla nauczycieli

Materiały na imprezy

12. Rodzina na Tak! - dyplom dla uczniów
13. Rodzina na Tak! - dyplom rodzinny
14. Rodzina na Tak! - pocztówka z polem na
własny rysunek
15. Zestaw balonów Rodzina na Tak!
16. Certyfikat dla samorządu

BANER NA IMPREZY LOKALNE
O WARTOŚCI 399 ZŁ Z HASŁEM
RODZINA NA TAK! W GRATISIE
PRZY ZAKUPIE CAŁEGO
PAKIETU KAMPANII!
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Wizualizacje mają charakter poglądowy. Ostateczny wygląd materiałów
może nieznacznie różnić się od przedstawionego.
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DODATKOWE MATERIAŁY FILMOWE NA KANALE PROFILAKTYKA.TV
Samorządy, które zakupią materiały w ramach kampanii Rodzina
na Tak! mogą skorzystać z atrakcyjnej zniżki na dostęp do
dodatkowych materiałów multimedialnych na nowym kanale.

SPRAWDŹ: WWW.PROFILAKTYKA.TV

RODZINA NA TAK - FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Cały pakiet
zawiera:

Pół pakietu
zawiera:

Cena
brutto
za szt.

1. Ja-Ty-My. Jak dbać o relacje w rodzinie? - karta pracy dla uczniów 1-4
klasy, format A4 do A5

300

150

1,25 zł

2. Warto rozmawiać. O dobrej komunikacji z rodzeństwem i rodzicami –
karta pracy dla uczniów 1-4 klasy, format A4 do A5

300

150

1,25 zł

3. Ważne tematy. Kiedy rodzina przechodzi trudności – karta pracy dla
uczniów 1-4 klasy, format A4 do A5

300

150

1,25 zł

4. Razem raźniej. O dobrych relacjach w rodzinie – karta pracy dla
uczniów 5-8 klasy, format A4 do A5

300

150

1,25 zł

5. Gramy w jednej drużynie. ABC dobrej komunikacji z rodzeństwem i
rodzicami – karta pracy dla uczniów 5-8 klasy, format A4 do A5

300

150

1,25 zł

6. Kryzys w rodzinie. Pokonać smutki i lęk – karta pracy dla uczniów 5-8
klasy, format A4 do A5

300

150

1,25 zł

7. Moja rodzina to - plakat edukacyjny dla dzieci i młodzieży (wzór 1),
format B3

12

6

5 zł

8. Moja rodzina to - plakat edukacyjny dla dzieci i młodzieży (wzór 2),
format B3

12

6

5 zł

9. Troszczę się o Ciebie. Jak rozmawiać i wspierać swoje dziecko? –
ulotka dla rodziców, format A4 do A5

200

100

1,25 zł

10. Kryzys w rodzinie. To, co ważne gdy przechodzimy trudności – ulotka dla rodziców, format A4 do A5

200

100

1,25 zł

11. Rodzina na Tak! - scenariusze zajęć do kart pracy

12

6

20 zł

12. Rodzina na Tak! - dyplom dla uczniów, format A4

80

40

1,50 zł

13. Rodzina na Tak! - dyplom rodzinny, format A4

20

10

5 zł

14. Rodzina na Tak! - pocztówka z polem na własny rysunek

100

50

1,50 zł

15. Balony - z logiem Rodzina na TAK i Zachowaj Trzeźwy Umysł

60

30

2 zł

16. Rodzina na Tak! - baner (roll up) na imprezy lokalne (85x200 cm)

1

-

399 zł

17. Rodzina na Tak! - pamiątkowy certyfikat dla samorządu

1

1

-

Nazwa materiału

RAZEM

3690 zł

(589 zł taniej
niż zakup na
sztuki)

Zamawiam
sztuk:
(wpisz liczbę
sztuk)

Razem za
wybrane
sztuki:

1845 zł

(95 zł taniej
niż zakup na
sztuki)

ZAMAWIAJĄCY:.........................................................................................................................................................................
Kwota zamawianych materiałów:.........................................+ 20 zł brutto kosztów przesyłki (przesyłka gratis od 500 zł)
Fakturę wystawić na: (Nabywca, odbiorca):
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Wysyłka materiałów:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Osoba do kontaktu: ..................................................................................................................................................................
Numer telefonu: .......................................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany na formularzu adres e-mail informacji dotyczących produktów SPiDR w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2013 poz 1422). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę je odwołać w każdym czasie.

ZAMÓWIENIE PRZEŚLIJ FAKSEM, MAILEM LUB POCZTĄ
LUB ZAMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM: WWW.ULOTKIPROFILAKTYCZNE.PL
FAKS: 61 855 33 83 E-MAIL: ULOTKIPROFILAKTYCZNE@GMAIL.COM
POCZTA: SPiDR, UL. GROCHOWSKA 45A, 60-277 POZNAŃ
OSOBA DO KONTAKTU: TOMASZ BEDNAREK KOM.: 501 187 460 LUB
TEL. STACJONARNY: 61 855 33 81

Wysyłka od 6 grudnia 2021

WYDAWCA:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych w Poznaniu, ul. Grochowska 45a,
60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie
Rejonowym w Poznaniu • VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000150767 • REGON 639838688
NIP 782-21-84-952

Baner
na imprezy
lokalne
w gratisie
Przy zakupie całego
pakietu kampanii
Rodzina na TAK!,
otrzymasz od
nas ZA DARMO
spersonalizowany baner
o WARTOŚCI

399 zł.

NA Banerze
umieścimy:
NAZWĘ SAMORZĄDU
LOGO/HERB GMINY

Super GADŻET na
konferencje i festyny
PROMUJĄCE samorząd!
Specyfikacja baneru: rozmiar 85x200 cm; kaseta z listwą
zatrzaskową; materiał drukowy matowy 450 g

