
15 marca 2018 r. o godz. 10 00 – 13  00       

DROGI  RODZICU !!!  
serdecznie zapraszamy  

do ,, Klubiku Profilaktyki Pozytywnej” 

w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach 

na seminarium wg J. Juula   duńskiego terapeuty rodzinnego 

,,Sztuka mówienia „nie” z czystym sumieniem” 

,,Jestem OK taki, jaki jestem!”                                                          



 15 marca 2018 r. o godz. 10 00 – 13  00       

  Zajęcia mają formę seminarium inspirującego, odbywają się pod patronatem Family-Lab Polska i trwają około 2h.                                                      

       Każdy z nas ma czasem problem, by odmówić dziecku (i nie tylko). Bywa, że źle czujemy się, 

gdy zakazujemy. Czasem nie zabraniamy, by nie czuć się źle… Dlaczego tak się dzieje? Czego 

właściwie boimy się w odmowie? Z jakich powodów konflikt z dzieckiem nas przeraża? A może 

Twoje dziecko płacze i „histeryzuje” pod usłyszeniu NIE? Zastanawiasz się, czy jesteś dobrym 

rodzicem/opiekunem, kiedy zabraniasz czegoś (rzekomo) banalnego? Rozmyślasz, dlaczego NIE 

wywołuje tyle emocji? Czujesz, że NIE (choć trudne) jest potrzebne? Wierzę, że empatyczna 

odmowa jest niezwykle ważna. A my, rodzice jako odmawiający możemy być dla dziecka bardzo 

przydatni w tej nauce odmawiania. 

 Co robimy podczas seminariów?                                                                               

Na seminarium zgłębimy tę tematykę i rozpoczniemy naukę takiego odmawiania, które nie 

krzywdzi ani nas, ani dziecka.  Są skutki uboczne : zagłębiając się w tajniki empatycznego NIE 

wobec dzieci… stajemy się też asertywni w stosunku do innych dorosłych. Sprawdźcie sami, jak 

to działa! Znacie rodziców, którzy będą zainteresowani tą tematyką? Chcecie wysłać na zajęcia 



dziadków lub nianię Waszego dziecka? Zapraszam! Wiecie, co jest najlepsze? Że ucząc się (o) 

komunikacji z dziećmi, jesteśmy coraz lepsi w komunikacji ze sobą i ludźmi w ogóle. To jedna z 

wielu korzyści, która wynika z udziału w tym seminarium…                           

Dla kogo jest to seminarium?                                                                                          

Zapraszam wszystkich, którzy na co dzień mają kontakt z dziećmi i są zainteresowani rozwojem 

w budowaniu z nimi relacji opartych na szacunku: rodziców, dziadków, rodzinę, opiekunów, 

nianie, opiekunów zawodowych, a także wszystkich innych zainteresowanych rozwojem swojej 

asertywności oraz J. Juulem i jego nauczaniem/doświadczeniem w ogóle. Jest tylko 12 miejsc. 

O prowadzącej 
Julia Galia  jest certyfikowanym trenerem organizacji FAMILYLAB. Od lat pracuje jako 
zoopsycholog z rodzinami nad poprawą relacji ze zwierzakami domowymi (rozwiązujemy 
problemy z zachowaniem, przygotowujemy rodziny do zmian /ciąża/przeprowadzka/nowe 
zwierzę, itd).  Z wielką pasją i zainteresowaniem jako Człowiek i Mama  zgłębia także relacje w 
rodzinie. Swoim doświadczeniem, wizją rodzicielstwa i budowania relacji  dzielę się z innymi 
rodzicami, opiekunami, wychowawcami, wszystkimi dorosłymi, a seminaria inspirujące 
FamilyLab wydają się być wspaniałą okazją ku temu. 
           
                                               W imieniu organizatora serdecznie zachęcam i zapraszam 



Teresa Nowacka – Kierownik GOPS w Pieckach 

 

Zapisy   w  GOPS w PIECKACH pod nr tel.89 613 26 03 

PLANUJEMY ZORGANIZOWANIE TAKŻE KOLEJNYCH  SPOTKAŃ : 

,,Jestem OK taki, jaki jestem! Seminarium wg Jespera Juula” 

Każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka zdrowia i szczęścia.  Badania pokazują, że te dwa 

„fenomeny” są bezpośrednio związane z POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI. 

Podczas seminarium zgłębimy tę tematykę, nauczymy się odróżniać poczucie własnej wartości 

od pewności siebie i zastanowimy, jak te cechę wzmacniać u dzieci.  Więcej informacji na 

stronie: http://www.family-lab.pl/dla-rodzicow/ 

Dla kogo jest to seminarium?                                                        

Zapraszam wszystkich, którzy na co dzień mają kontakt z dziećmi i są zainteresowani rozwojem 

w budowaniu z nimi relacji opartych na szacunku: rodziców, dziadków, rodzinę, opiekunów, 

nianie, opiekunów zawodowych, a także wszystkich innych zainteresowanych rozwojem swojej 



rodziny oraz J. Juulem i jego nauczaniem/doświadczeniem w ogóle. Na seminarium jest tylko 12 

miejsc. Termin ustalony będzie z prowadzącym spotkanie. 

 

 


