INSPIRUJĄCE WARSZTATY
RODZICIELSKIE DLA
PRACOWNIKÓW
Czy wiesz, ilu rodziców pracuje w
TWOJEJ FIRMIE?
Rodzice stanowią znaczącą część kadry każdej
organizacji.
Godzenie życia zawodowego z prywatnym
bywa dla nich szczególnym wyzwaniem.
Wspólnie możemy zadbać o lepsze relacje
Twoich pracowników z ich dziećmi.
Zadowolenie z życia rodzinnego wymiernie
przekłada się także na lepsze efekty w pracy.

Rodzicielstwo bywa
DUŻYM WYZWANIEM
Rodzicielstwo jest
znakomitą okazją do
rozwoju przywództwa.
Liderzy mogą z relacji
z dziećmi nauczyć się
więcej, niż zwykle nam
się wydaje.

Budowanie dobrej relacji z dzieckiem
wymaga wielu umiejętności. Po narodzinach
dziecka rodzice często nie mają czasu na
zdobywanie dodatkowych kompetencji
rodzicielskich. W pędzie pomiędzy pracą,
szkołą a domem nie zawsze wystarcza
im czasu na rozwój osobisty.

Wyjdź naprzeciw wyzwaniom rodziców
i pomóż im zadbać o jedną z najważniejszych relacji
- z własnymi dziećmi. Tym samym wzmocnisz ich związek
z firmą, która to umożliwia.

NAZYWAM SIĘ TOMASZ SMACZNY
I POPROWADZĘ WARSZTATY
RODZICIELSKIE
TOMASZ SMACZNY
Jestem coachem ICF i blogerem rodzicielskim
Zanim zostałem ojcem, przez siedemnaście lat zajmowałem się
marketingiem i reklamą w dużych korporacjach. Zarządzałem
kilkudziesięcioosobowymi zespołami, również w środowisku
międzynarodowym. Zdobyłem 8 z 9 szczytów Korony Ziemi.
Podróżowałem na wszystkie kontynenty, łącznie z Antarktydą.
Ukończyłem maraton i 1/2 Ironmana. Próbowałem wielu sportów
ekstremalnych. Z wykształcenia jestem ekonomistą i socjologiem.
Narodziny córki zmieniły moje życie
Po przyjściu na świat Tosi na urlopie tacierzyńskim spędziłem
niemal rok. Zmotywowała mnie do tego chęć nawiązania więzi
i porozumienia z córką już od pierwszych dni jej życia. Na blogu

Napisz:
tomasz@tastywayoflife.com
Zadzwoń:
793 875 553
Kliknij i odwiedź bloga:
TastyWayOfLife.com

TastyWayofLife.com, który wtedy powstał, jako pierwszy w Polsce
od trzech lat konsekwentnie promuję filozofię rodzicielską RIE
(czytaj„raj”) opartą na głębokim szacunku i zaufaniu w kompetencje
dziecka. Wraz z Położną Roku 2017 - Moniką Wójcik - opracowaliśmy
kurs online Pierwsze100DnizMaluszkiem.pl. Od 2015 roku jestem
certyfikowanym coachem International Coach Federation.
Obecnie pracuję jako coach w biznesie oraz prowadzę warsztaty dla
rodziców. W tej drugiej roli miałem przyjemność współpracować
ostatnio m. in. z Credit Agricole Bank Polska oraz Edu Bears.

Inspirujące warsztaty dla rodziców

PLECAK NA ŻYCIE
Jak go spakować, aby dziecko wyjęło z niego same skarby?
1,5h
Propozycja całodniowego programu:
WPROWADZENIE

30 MINUT

Przedstawienie prowadzącego, planu dnia i zasad warsztatów.
Skarb 1 - MOTYWACJA

60 MINUT

Jak wzmacniać u dzieci cierpliwość, dążenie do celu, skupienie
i wytrwałość? Jak je wspierać w kończeniu rozpoczętych działań?
Skarb 2 - EMPATIA

60 MINUT

Co to jest konkretnie empatia? Jak ją rozwijać w sobie i w relacji
z dziećmi? Jak pomagać im być bardziej empatycznymi?
Skarb 3 - AUTENTYCZNOŚĆ

60 MINUT

Co robić i mówić, aby dziecko dobrze czuło w swojej skórze,
czuło swoją wartość i radziło sobie z przeciwnościami losu?
Skarb 4 - SAMODZIELNOŚĆ

60 MINUT

Jak skutecznie wprowadzać dziecko do samodzielnego życia?
Kiedy

pozwolić

dziecku

na

ryzyko,

a

kiedy

otaczać

je

bezpiecznym parasolem?
Skarb 5 - KREATYWNOŚĆ
Kreatywność to nie tylko zdolności artystyczne. Co możemy
robić, aby nasze dziecko nie przestawało nas zaskakiwać swoimi
pomysłami?

60 MINUT

Inspirujące warsztaty dla rodziców
FORMAT i WARIANTY
Warsztaty

podzielone

są

na

pięć

godzinnych

niezależnych

modułów

tematycznych (skarbów) oraz wprowadzenie.
Uczestnicy mogą wziąć udział w tych modułach, które ich zainteresują oraz
poznać prowadzących i program warsztatów na początku dnia.
Moduły przygotowane są w taki sposób, aby odpowiadały na wyzwania rodziców
dzieci w różnym wieku - od niemowlaka, przez przedszkolaka do wczesnego
nastolatka.
Spotkania są mieszanką prezentacji idei, wiedzy pedagogicznej, psychologicznej
oraz dyskusji z uczestnikami na temat konkretnych doświadczeń rodziców.
Zapewniam swobodną i przyjazną atmosferę. Nie oceniam i nie instruuję
rodziców. Wszystkie idee i przykłady służą wyłącznie inspiracji, co wyraźnie
komunikuję na początku każdego modułu.
Wspieram przygotowanie komunikacji warsztatu w firmie.
Warianty warsztatów:
Współprowadzenie przez dwie osoby (perspektywa kobiety i mężczyzny wzbogaca
2h - 4h
doświadczenie odbiorców).
Organizacja warsztatów poza siedzibą firmy, dla rodzin pracowników i z udziałem
animatora dla dzieci, który zaopiekuje się nimi w czasie warsztatów.
Warsztat wprowadzający (90 minut) poświęcony wszystkim "skarbom".
Nowe, inne moduły zgodnie z potrzebami rodziców.

