LETNI KLUBIK PROFILAKTYKI DZIECKA I RODZICA
Letni Klubik Profilaktyki Dziecka i Rodzica jest realizowany w ramach Gminnego Programu
Wspierania Rodzin na 2017-2020 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Celem tych działań jest wzmocnienie więzi rodzinnych, mocnych stron rodziny, niwelowanie
słabych stron, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które spotykają
zarówno rodzica, jak i dziecko. Przedstawienie oferty konstruktywnego spędzania wolnego
czasu, przedstawienie zagrożeń wynikających z korzystania z internetu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

DATA
23 LIPCA 2020

DZIAŁANIE
Program
14:00-15:15
Konkursy
1. Ćwiczenia integracyjne dla
rodziców i dzieci.
2.Konkurs na najładniejszą kanapkę
(nagrody)
3.Zabawy edukacyjno- profilaktyczne

UCZESTNICY
rodzice z dziećmi
wg listy obecności

15:15-18:00
Spacer
ścieżką
edukacyjną
zakończony w lodziarni
30 LIPCA 2020

Program
11:00-14:30
Konkursy
Dzieci i młodzież
1. Pogadanka o cyberprzemocy.
2.warsztaty kulinarne
(przygotowanie i pieczenie grzanek)
"Śniadanie dla mamy i taty"
11:00-12:30
Rodzice
Warsztaty podnoszące kompetencje
opiekuńczo-wychowawcze rodziców,

rodzice z dziećmi
wg listy obecności

Jak radzić sobie ze stresem.
4 SIERPNIA 2020

Program
13:00-14:00

rodzice z dziećmi
wg listy obecności

Rodzice
Warsztaty z psychologiem
"Jak dbać o prawidłowy rozwój
dziecka"
"Zagrożenia w sieci"
13:00-15:00
Dzieci i młodzież
1.Pogadanka o cyberprzemocy c.d.
oraz ankieta dla dzieci i rodziców
2.Warsztaty kulinarne
"Małe co nie co dla całej rodzinki"
12 SIERPNIA 2020 Program
rodzice z dziećmi
11:00-14:00
wg listy obecności
Rodzice i dzieci:
1.Spotkanie
z
wolontariuszami
działającymi w ramach Wolontariatu
Pracowniczego
Fundacji
Citi
Handlowy
im.
Leopolda
Kronenberga, która powstała w 125.
rocznicę otwarcia Banku Handlowego
w
Warszawie
S.A.
Fundacja wspiera działania na rzecz
dobra
publicznego
w zakresie
edukacji i rozwoju lokalnego.
2.Zaprezentowanie
działalności
Punktu
Wolontariatu
"Pomocna
Dłoń" działającego przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Pieckach.
20 SIERPNIA 2020 Program
13:00-14;00

rodzice z dziećmi
wg listy obecności

Rodzice
Warsztaty dotyczące racjonalnego
gospodarowania budżetem domowym
oraz bezpiecznych zakupów w sieci i
w czasie pandemii
13:00-15:00
Konkurs dla dzieci " Znasz swoją
Ojczyznę?"
Spotkanie w OSP w Pieckach.
27 SIERPNIA 2020 Program
rodzice z dziećmi
Program
wg listy obecności
12:00-15:00

Uroczyste zakończenie zajęć w
ramach Letniego Klubiku Profilaktyki
Dziecka i Rodzica
Konkurs dla rodziców i dzieci
"Wakacyjne nakrycie głowy"
Wspólna zabawa.
Pożegnanie wakacji

