Interesuje nas przyszłość, bo tak jak TY
zamierzamy w niej spędzić resztę życia…
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Jakim człowiekiem będzie moje dziecko? Jak sobie poradzi z przeciwnościami życia? Czy
posiadam dość mądrości i sił, by poradzić sobie z wychowaniem nastolatka? – to pytania, które są
ważne dla kochających swoje dzieci rodziców.

Dlatego Drodzy Państwo
serdecznie Was zapraszamy na spotkanie w ramach programu

Wasz udział w tym projekcie jest bardzo ważny, a nawet konieczny, gdyż jesteście najważniejszymi
osobami w życiu Waszych nastoletnich dzieci. Stawia to przed Wami duże wymagania, czasami może się
wydawać, że są one ponad siły dorosłego człowieka. Spotkanie z trenerami programu pomoże Wam
zwiększyć umiejętności dobrej komunikacji z nastolatkiem, które są niezbędne w długim procesie
wychowania i umacniania relacji z własnym dzieckiem. Pamiętajcie o tym, że nauczyciele i specjaliści nie
wyręczą Was w tym zadaniu - mogą Was jedynie wspierać. I właśnie temu służy to spotkanie i cały projekt
ARCHIPELAG SKARBÓW.
Zachęcamy, aby – o ile to możliwe – przybyć na spotkanie we dwoje. Wielokrotnie słyszeliśmy od
„oddelegowanego” na spotkanie rodzica, że bardzo żałuje, iż nie przyszedł razem z mężem / żoną.
Sam program ARCHIPELAG SKARBÓW w którym uczestniczą Państwa dzieci, powstał z myślą
o tym, by wesprzeć rodziców i wychowawców w przekazywaniu nastolatkom zasad, które będą chronić ich
przed zagrożeniami i pomogą im w realizacji ich najgłębszych pragnień i marzeń. Mówiąc o przyjaźni
i szacunku w relacjach oraz o pięknie miłości i seksualności, pokazuje jednocześnie wartość czekania ze
współżyciem seksualnym oraz konsekwencje psychologiczne i medyczne wczesnych kontaktów seksualnych.
Udowodnione w badaniach naukowych efekty programu to m.in. :
 dojrzalsze podejście do budowania związków i większa gotowość do czekania ze
współżyciem seksualnym do dorosłości,
 ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków wśród nastolatków,
 ograniczenie korzystania z pornografii przez młodzież,
 spadek odsetka myśli samobójczych wśród nastolatków,
 wzrost szacunku w relacjach (profilaktyka przemocy) i poprawa atmosfery w klasie.
Program ARCHIPELAG SKARBÓW posiada rekomendację szeregu instytucji państwowych
odpowiedzialnych za profilaktykę problemów młodzieży podległych Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu
TM
Edukacji Narodowej.
Więcej na temat programu można przeczytać na stronie: www.program.archipelagskarbow.eu
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Z radością oczekujemy na spotkanie z Państwem.

Trenerzy programu ARCHIPELAG SKARBÓW

