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 Dziękujemy gdyż dzięki Tobie
możemy sprawiac ́radosć ́innym!

STOWARZYSZENIE
PRZY DZIUPLI

"Nigdy nie rezygnuj z bycia sobą
 by dopasować się do innych"

 

 

aktywizujemy
angażujemy
inspirujemy
odkrywamy
motywujemy
wspomagamy
edukujemy
towarzyszymy
wspieramy

 
WSZYSTKIE OSOBY

 O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

WWW.STOWARZYSZENIE-PRZY-DZIUPLI .PL

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
Urząd Miasta Wodzisław Śląski

WPWD "Dziupla"
Fundacja dla Asa

Akademia Sportowa TOP TEAM
UKS Rapid

PCPR Wodzisław Śl.
CAS Wodzisław Śl.

CUS Radlin
CIS Godów

CRIS RYBNIK
Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"

Stowarzyszenie LGD "Morawskie Wrota"
 



Projekt  realizowany z dotacji
programu Aktywni Obywatele -

Fundusz Krajowy finansowanego
przez Isalandię, Lichtenstein i

Norwegię w ramach funduszy EOG.

 

"...A osobę niepełnosprawną trzeba
przede wszystkim dostrzec, zbliżyc ́się

do niej i wtedy dopiero można zobaczyc ́
w niej zwyczajnego człowieka, który tak

samo jak my, ma uczucia, talenty,
ambicje, różne potrzeby i bardzo chce

żeby go normalnie traktowac.́"...

Kontakt
Telefon komórkowy 
506 318 599 
604 783 310
725 539 145
 
Email 
stowarzyszenie.przydziupli@gmail.com

Fb
https://www.facebook.com/przy.dziupli

Punktu konsultacyjno-informacyjnego
Stowarzyszenia Przy Dziupli
PCPR-u
MOPS-u
WPWD "Dziupli"

Potrzebujesz pomocy zgłoś się do:

 

Rady dla mamy i taty:

Dodaj podtytuł

Dodaj nagłówek

Słuchaj uważnie- Pytaj jak minął dziecku dzień, co się wydarzyło.
Słuchaj bardzo uważnie, nie udawaj zainteresowania,bo dziecko to
wyczuje i straci motywację. Miej kontakt wzrokowy z dzieckiem.
Reaguj na to co mówi, to bardzo ważne, wtedy czuję,że go
naprawdę słuchach.

Ucz podejmowania decyzji- Stwarzaj sytuacje, w których wspólnie
z dzieckiem podejmujecie decyzje (np. gdzie idziemy na spacer,
jaki kolor ubrania kupić itp.). Pokaż, że decydowanie to poważna
sprawa i nie trzeba się z nią spieszyć.

Organizuj obowiązki- Daj dziecku przykład jak sobie radzić z
zaplanowaniem zajęć, dziecko ma prawo mieć z tym problem. Na
pewno planowanie i przestrzeganie planu ułatwią karteczki
samoprzylepne, tablica magnetyczna czy duży kalendarz.

Powierzaj zadania wymagające uwagi- Pokaż dziecku, jak należy
obchodzić się z kruchą zastawą, a potem pozwól mu rozkładać
także to,co delikatne i łatwo się tłucze.

Przygotowuj na zmiany- Jeśli Twoje dziecko boi się zmian, źle na
nie reaguje, jest wtedy zestresowane, odpowiednio wcześniej
odpowiadaj o tym co go czeka.

Rozładowuj energię- Nadmiar energii oraz brak umiejętności
skupienia się często idą w parze, jeśli Twoje dziecko rozpiera
energia pozwól mu sie wyszaleć, to potem łatwiej będzie mu się
skupić.

Nazywaj konsekwencje zachowań- Pilnuj, by uzmysławiać efekt
zarówno destrukcyjnych jak i konstruktywnych zachowań.
(widzisz jak bez trudu znalazłeś autko,ponieważ wczoraj zrobiłeś
porządek w pokoju).

Doceniaj wysiłki i ich efekty- Nawet jeśli są malutkie, dostrzegaj
je. Dziecko może łatwo upaść na duchu, ale Ty nigdy się nie
poddawaj. Jesteś najważniejszym oparciem dla swojego dziecka.
Pamiętaj by chwalenie nie stało sie sztuką dla sztuki, dziecko
wyczuje kiedy chwalimy je rutynowo bez zastanowienia. Może
wtedy poczuć się niezrozumiane.

Unikaj wytykania błędów, pouczania, narzekania- Nie mów
innym: „Mój synek to straszny gapa” czy bezpośrednio do dziecka:
„Nie rusz, bo potłuczesz”. W ten sposób tylko zniechęcisz dziecko
do pracy nad sobą.


