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Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii TRAIAN
Vine in sprijinul dumneavoastra cu urmatoarele servicii
Programele de educatie parentala
Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii ofera posibilitatea parintilor de a intalni alti
parinti care se confrunta cu probleme similare sprijinand organizarea sau organizand programe de
educare a parintilor / viitorilor parinti ( ,, Scoala parintilor”).
Programele de educatie parentala sunt programe de dezvoltare si consolidare a abilitatilor si
competentelor parentale. Aceste programe se realizeaza prin intermediul intalnirilor de grup si
individuale .

Organizarea programelor de educatie parentala are ca scop:

Dezvoltarea abilitatilor parentale , dezvoltarea abilitatilor de ingrijire si crestere adecvata a
copiilor
Crearea si dezvoltarea retelei de sprijin comunitar formata din inclusi in programele de educatie
parentala
Dezvoltarea capacitatiilor parintesti de a face fata provocarilor legate de cresterea si educarea
copiilor
Reducerea izolarii parintilor prin relationarae cu alti parinti
Asigurarea accesului la resursele comunitare
Grupurile de sprijin pentru parinti
Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii sprijina organizarea sau organizeaza grupuri de
sprijin pentru parinti , cupluri care urmeaza sa devina parinti sialte persoane interesate de
problematica familiei, la cerere.
Grupul de sprijin este o forma de interventie sociala care presupune participarea benevola si
organizata intr-un cadru structurat , a parintilor la dezvoltarea si identificare unor solutii la probleme
comune.
Grupul de sprijin pentru parinti are ca scop oferirea reciproca de informatiii , sfaturi , incurajare si
sprijin emotional intre membrii grupului.
- psihologica
- sociala
pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta beneficiarii.
• Sprijin si educatie parentala pentru formarea si dezvoltarea competentelor si abilitatilor parentale.
Principalii colaboratori ai centrului de consiliere si sprijin pentru parinti si copii sunt:
- serviciul public de asistenta sociala.
- servicii din cadrul DGASPC IALOMITA
- institutii de invatamant.
- servicii de sanatate.
- biserica
-ONG-ur,ect

COPII SANATOSI CRESC IN MEDII SANATOASE!
IMPREUNA PUTEM CONTRIBUII LA CRESTEREA LOR INTR-UN MEDIU
AMBIANT PRIELNIC!

