Oferta wsparcia „Rodzicielstwo - mój czas”- dla młodych rodziców (w wieku 15-25 lat),
którzy oczekują narodzin dziecka - edycja VI.

Grupa docelowa: dziewczęta i młode kobiety, młodzi, przyszli ojcowie (w wieku 15-25 lat),
oczekujący narodzin pierwszego dziecka, zamieszkali na terenie Katowic, ich rodzice lub
opiekunowie prawni, osoby z najbliŜszego otoczenia.
Cele:
1. Pomoc ok. 6 uczestnikom – zarówno przyszłym matkom jak i ojcom, oraz osobom z ich
najbliŜszego otoczenia w odnalezieniu się w nowej sytuacji Ŝyciowej związanej
z oczekiwaniem na dziecko.
2. Udzielenie wsparcia w postaci opracowania Indywidualnego Planu Pomocy (IPP).
3. WyposaŜenie w wiedzę i umiejętności dotyczące przyjęcia na świat dziecka, opieki nad nim
oraz ukształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej.
4. UmoŜliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego poprzez konsultacje indywidualne
oraz uczestnictwo w warsztatach grupowych ze specjalistami: połoŜną, dietetykiem,
psychologiem.
5. Przeciwdziałanie stygmatyzacji
oczekujących narodzin dziecka.
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Czas trwania oferty wsparcia „Rodzicielstwo - mój czas” edycja V:
1. Rekrutacja: do 30.09.2014
2. Warsztaty grupowe oraz spotkania indywidualne: 01.10.14r.-15.12.14r.
Formy realizacji i udzielenia wsparcia:
1. Spotkania informacyjno-rekrutacyjne w biurze Programu - ul. Krakowska 138
w Katowicach-Szopienicach. lub w indywidualnych przypadkach w jednostkach terenowych
MOPS.
2. Udzielenie pomocy i wsparcia w ramach indywidualnych potrzeb uczestników poprzez
opracowanie Indywidualnego Planu Pomocy (IPP) w ramach konsultacji (1-4 spotkań / czas
trwania 1 spotkania ok.1 h)

3. Organizacja dodatkowego wsparcia poprzez umoŜliwienie w ramach sprecyzowanych
potrzeb wynikających z IPP korzystania z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego
(psycholog, pedagog, połoŜna, dietetyk, prawnik, doradca zawodowy, itp.).
4. Cykliczne warsztaty wspierające (o charakterze edukacyjnym, integracyjnym,
aktywizacyjnym). Harmonogram warsztatów przewiduje ok. 13 spotkań 1-2
razy w tygodniu, czas trwania ok. 1,5 h.
Tematyka warsztatów ze specjalistami w ramach oferty wsparcia
„Rodzicielstwo – mój czas”:
SPECJALISTA
PROWADZĄCY
PołoŜna

Dietetyk

Psycholog

TEMATYKA WARSZTATÓW
1. Poród, zwiastuny, zgłoszenie do szpitala,
przygotowanie wyprawki, psychoprofilaktyka
bólu porodowego, aktywne pozycje porodowe,
porody zabiegowe: cięcie cesarskie, vacum,
kleszcze.
2. Połóg, forma fizyczna i psychiczna (depresje
poporodowe), antykoncepcja po porodzie,
gimnastyka w połogu.
3. Karmienie piersią: fakty i mity, problemy w
czasie laktacji, dieta kobiety karmiącej.
4. Kąpiel noworodka, pielęgnacja maluszka,
problemy okresu noworodkowego (Ŝółtaczka
fizjologiczna, problemy ze skórą, kikutem
pępowinowym, zapalenia spojówek, kolki),
kalendarz szczepień, masaŜ niemowlaka.
5. Wyjścia na porodówkę (opcjonalnie)
1. Spotkanie z dietetykiem I:
- dieta kobiety w ciąŜy
- mity i fakty o odŜywianiu w ciąŜy
- analiza błędów Ŝywieniowych
- porady, zalecenia
2. Spotkanie z dietetykiem II:
- dieta mamy w połogu i okresie karmienia
- karmienie niemowląt i małych dzieci
- porady zalecenia
1. Spotkanie z psychologiem „W oczekiwaniu na
narodziny”:
- emocje kobiet w ciąŜy
- lęki, obawy, nadzieje
- techniki relaksacyjne
- rozmowa otwarta
2. Spotkanie z psychologiem „O postawach
rodzicielskich słów kilka...”.

CZAS
TRWANIA
SPOTKANIA
1,5 h

1,5 h

1,5 h
2,5 h

4h
1,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

Pracownik socjalny
PAL-M
Pracownik MOPS
ds. Świadczeń
Rodzinnych i
Alimentacyjnych
(opcjonalnie)

1. Warsztaty integracyjno – edukacyjne
1. Wprowadzenie w tematykę świadczeń wraz z
panelem otwartym na zadawanie pytań
i rozmowę zgodnie z potrzebami
informacyjnymi uczestniczek.

3h
1,5 h

