Dlaczego to robimy?

WSPÓŁRODZICIELSTWO

1.Każdego roku rozpada się w naszym
województwie ponad 3000 małżeństw (w
roku 2018 było ich 3261)

#współrodzicielstwo

2. Do tego należy doliczyć rozpadające się
związki nieformalne.
3. Sytuacja rozstania dotyczy więc w
naszym regionie znaczącej liczby dzieci i
młodzieży.

Nasz projekt:

Dzięki dofinansowaniu możemy
zaoferować wsparcie dla rodziców
i ich dzieci w sytuacji konfliktów
i nieporozumień.

4. Wielu rodziców napotyka trudności we
wspólnych wychowywaniu dzieci (w 2018
roku w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu
toczyło się ponad 83 250 spraw rodzinnych i
opiekuńczych.

Co oferujemy:

5. Chcemy wesprzeć rodziców w lepszej
współpracy

Dla kogo?
Adresatami projektu są mieszkańcy
województwa kujawsko-pomorskiego,
znajdujący się w kryzysie lub konflikcie
(rodzinnym, w sytuacji przed, w trakcie
lub po rozstaniu), których sytuacja
materialna utrudnia skorzystanie
z pomocy specjalistów oferujących swe
usługi wg stawek wolnorynkowych.

Termin realizacji projektu:
15.04.2021 - 31.12.2021

Kontakt:
Fundacja Pracownia Dialogu

Miejsce realizacji:

biuro@pracowniadialogu.org
tel. 793 969 360

Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Zobacz na telefonie

Więcej informacji na stronie internetowe:
www.pracowniadialogu.org

2.0

1.Warsztaty podnoszące
kompetencje rodzicielskie
2. Poradnictwo psychologiczne
i terapia
3. Mediacje rodzinne w konfliktach
rodzinnych i opiekuńczych
4.Konferencja na temat pieczy
naprzemiennej i alienacji
rodzicielskiej

Projekt zakłada minimalny wkład
finansowy uczestniczek i
uczestników.

Kim jesteśmy:
Prowadzimy od 2011 r. ośrodek
mediacyjny w Toruniu, choć działamy
na terenie całego województwa
kujawsko-pomorskiego.
Z jednej strony realnie pomagamy
ludziom w trudnej sytuacji, z drugiej
organizujemy działania profilaktyczne.
Dążymy do tego, aby w sytuacji
konfliktu pójście do sądu było
ostatecznością.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na czym polegają poszczególne działania projektu
"Współrodzicielstwo 2.0"?
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Konferencja na temat pieczy
naprzemiennej i alienacji
rodzicielskiej

Warsztaty podnoszące
kompetencje rodzicielskie
Tematyka:
rozumienie i definiowanie konfliktu
jako naturalnej sytuacji,
konstruktywne rozwiązywanie
konfliktów,
współpraca rodziców po rozstaniu w
wychowywaniu dziecka,
różne strategie radzenia sobie
z konfliktem
ćwiczenia rozwijające kompetencje
radzenia sobie z konfliktem bez
przemocy i współpracy rodzicielskiej,
Warsztaty są dedykowane dla osób,
które napotykają wyzwania w relacji
rodzic-rodzic, jak i rodzic-dziecko
Kwestie organizacyjne:
Warsztaty będą realizowane w
Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku,
Warsztaty będą podzielone na dwa
spotkania w ośmioosobowych
grupach,
Wychodzimy na przeciw
potencjalnym uczestnikom planujemy je organizować w
weekendy lub popołudnia,
Udział w nich nie wyklucza
skorzystania z innych form wsparcia
w projekcie
Koszt udziału w 2 spotkaniach: 30
złotych/ osobę.
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Poradnictwo
psychologiczne i terapia
Jako profesjonaliści
zapewniamy:
wsparcie w radzeniu sobie
z emocjami,
pomoc w wyrażaniu potrzeb,
Szczególnie zapraszamy
rodziców z dziećmi, rodziców,
pary, osoby indywidualne.
Koszt poradnictwa/ terapii: 30 zł
za każdą rozpoczętą godzinę.
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Będziemy rozmawiać o pieczy
naprzemiennej i alienacji rodzicielskiej w
kontekście szans
i zagrożeń tych dwóch zjawisk dla
współrodzicielstwa.

Mediacje rodzinne, czyli:
wspólne radzenie sobie z konfliktem
w obecności i z pomocą profesjonalnego
mediatora.

Jeśli jesteście tuż przed pójściem
do sądu lub w trakcie rozprawy,
zapraszamy do wypełnienia
wniosku o mediację na naszej
stronie internetowej.
Po zgłoszeniu i zakwalifikowaniu
sprawy do mediacji w ramach
projektu ,,Współrodzicielstwo
2.0'', otrzymają państwo
możliwość wzięcia udziału w:
dwóch sesjach
informacyjnych dla każdej ze
stron osobno, a następnie
sesji wspólnej lub
od razu w spotkaniu
wspólnym lub mediacji
pośredniej (bez wspólnego
spotkania)
Koszt udziału w mediacji to 30 zł
za każdą rozpoczętą godzinę

Wydarzenie będzie podzielone na dwie
części:
1. Wykład ekspercki,
2. Część praktyczna.
Wiedzą dzielić się będą mediatorzy
rodzinni, radcowie, adwokaci, sędziowie
rodzinni, inne służby.
Szczególnie zapraszamy rodziców
zainteresowanych poruszanymi
problemami oraz specjalistów
pracujących na co dzień w tym
obszarze.
Koszt udziału w konferencji 20 zł/ osobę

