Spotkania w ramach szkoły dla rodziców
poniedziałek, 13 listopada 2017
W czwartek 9 listopada odbyły się kolejne warsztaty w ramach tegorocznej edycji Szkoły dla Rodziców i Opiekunów.
Spotkanie poprowadziła Iwona Wiśniewska, pedagog, psycholog, superwizor, dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Krakowie.
Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomniał obecnym, że pierwsza Szkoła dla Rodziców odbyła się
cztery lata temu. Podziękował także za liczną obecność i chęć uczestnictwa miechowskich rodzin w zaplanowanych w
ramach tego projektu spotkaniach z ekspertami.
Najbliższe warsztaty:
20 i 30 listopada - „Zadbaj o siebie mamo! Warsztaty profesjonalnego makijażu”
27 listopada - Koncert interaktywny zespołu „Czereśnie”
8 grudnia – „Jak rozmawiać z nastolatkiem?”
15 grudnia – „Rodzicu, zaufaj sobie. Warsztaty o tym, jak bez presji i
stresu być rodzicem w dzisiejszych czasach”
Podczas warsztatów opiekę nad dziećmi zapewniają sale zabaw: RIO oraz
Mililandia.
Informacje i zapisy: Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pok. 214, 215,
tel. 41 383 00 40, wew. 14.
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