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OFERTA  PROPONOWANYCH  ZAJĘĆ  

Zajęcia są współfinansowane ze środków Gminy Miasta Reda, dlatego większość zajęć jest bezpłatna 

     Socjoterapia i psychoedukacja dla dzieci 

Zajęcia w grupach dla dzieci, którym pomagamy  
w ich trudnościach w zachowaniu i  radzeniu sobie  
z emocjami. Szukamy wspólnie rozwiązań dla 
sytuacji, emocji, trudności,  którym stawiają czoło 
każdego dnia. Ważne jest  dla nas by dzieci, które 
postrzegane są jako tzw."niegrzeczne", nieradzące 
sobie z emocjami, szczególnie wrażliwe, 
nadpobudliwe mogły być rozumiane i by same lepiej 
rozumiały       otaczający je świat oraz siebie. Do zajęć 
tych prowadzimy również konsultacje i pomoc 
psychologa / pedagoga dla rodziców. 

Pracownia Radości - świetlica środowiskowa 

Prowadząc od kilku lat w Redzie świetlice 
socjoterapeutyczne,  dostrzegliśmy potrzebę,  
by utworzyć miejsce dla dzieci z rodzin 
najuboższych, dzieci potrzebujących pomocy  
w codzienności. Otaczamy opieką zarówno dzieci, 
jak i wspieramy rodziców. Utworzona grupa 
będzie  zapewniać opiekę nad dziećmi  
w godzinach przed  i popołudniowych dwa razy w 
tygodniu. 

        

Świetlica Edukacyjna  

Świetlica Edukacyjna - pomoc w nauce dla dzieci 
z trudnościami edukacyjnymi. Z tych zajęć mogą 
skorzystać dzieci, które potrzebują pomocy  
w odrabianiu lekcji. Zajęcia prowadzimy dzięki 
pomocy młodych wolontariuszy, którzy w dobroci 
serca, chcą pomagać młodszym kolegom  
i koleżankom. Zajęcia odbywają się pod nadzorem 
pedagoga ze stowarzyszenia. Oferowana również 
pomoc z j. angielskiego. 
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Pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga  

To indywidualne konsultacje ze specjalistami 
(psychologiem, pedagogiem, familiologiem), którzy 
współpracują z  naszym stowarzyszeniem. 
Kierowane zarówno do dzieci jak i osób dorosłych. 

 

Terapia i zajęcia indywidualne dla dzieci  

Zajęcia indywidualne z psychologiem  
lub pedagogiem dostosowane do indywidualnych 
potrzeb dziecka. Terapia pedagogiczna, 
indywidualna praca w zakresie psychoedukacji. 

 

 Dobre Relacje  

To grupa integracji i wzajemnego wspierania się 
rodziców, możliwość rozmowy i dzielenia się 
doświadczeniem rodzicielstwa, tym co w nim piękne, 
ale i tym co jest wyzwaniem. Wspólne omawianie 
ciekawych tematów z zakresu wychowania dzieci, 
na bazie artykułów, książek, ale przede wszystkim 
naszych doświadczeń. 

Zależy nam  na budowaniu więzi i relacji. Co jest 
najpiękniejsze w rodzicielstwie? Piękno dziecięcego świata. Jak rozumieć dzieci, co zrobić, by dzieci 
rozumiały nas?  Jakie są nasze potrzeby?  Są to cykliczne spotkania 1-2 razy w miesiącu przy 
herbacie. 

Przyjazne Ucho  

To nowa formy pomocy dla wszystkich, którzy 
potrzebują zostać wysłuchani bez oceniania, 
osądzania i pouczania. Móc powiedzieć o tym co nas 
trapi jest formą terapii. Możesz zadzwonić, przyjść  
i porozmawiać, mieć pewność że zostaniesz 
wysłuchany z gwarancją dyskrecji. Jeśli poczujesz, 
że potrzebujesz porady specjalisty, pomożemy Ci 
się z nim skontaktować. 
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