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SKUPINA
PO-DOPROVÁZENÍ
Zveme Vás na 2.kolo skupiny pro mladé lidi, kteří ukončují pěstounskou péči
a chtějí se osamostatnit nebo se naučit být zodpovědnými dospěláky :)

CO JE CÍLEM?

KDE?

Chceme vytvořit další fajn skupinu,
ve které bychom se zábavnou formou
připravovali na život.

U nás v organizaci Cestou necestou,
Zborovská 40, a také všude možně po Praze.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

Budeme se scházet
v pondělí a ve čtvrtek
od 16:00 - 19:00 hodin
jedenkrát za měsíc.

Vždy jeden týden v měsíci se setkáme
v organizaci Cestou necestou,
kde si něco povíme o několika
základních životních tématech.
Další den v tom samém týdnu
si téma představíme v praxi.
Půjdeme do terénu a něco spolu
zažijeme nebo společně strávíme
interaktivní hodinky, abychom se
moc nenudili jenom výklady.
Popovídáme si i se zajímavými hosty.

KDO?

Všichni, kdo jste ukončili nebo budete
ukončovat pěstounskou péči a je vám mezi
16 - 18 lety nebo kousek po 18.

KDY?

V JAKÝCH TERMÍNECH?
27. 9. a 30. 9. - bydlení
11. 10 a 14. 10. - vzdělávání
23. 10. - víkendovka
Cestou necestou - zdraví
1. 11. a 4. 11. - finance
15. 11. a 18. 11. - vztahy

KOMU SE PŘIHLÁSIT?

Saša Petržalková
tel.: 731 430 847,
e-mail: petrzalkova@cestounecestou.org

Matyáš (18) z 1.kola skupiny: „Ahoj, já se jmenuji Maty. Je mi 18 a byl jsem
v pěstounské péči jako ty. Ničeho se neboj a nenech si vnutit, že když nebydlíš
u rodičů tak jsi něco jiného nebo méně cenného než ostatní děti. Důležitý je jakým
jsi člověkem. Neměj strach se o tom bavit, je spousta dětí co nemohou bydlet
u svých rodičů z různých důvodů a jsou lepšími lidmi a někdy jsou „pěstounský
rodiče“ lepšími rodiči než pravý rodiče. Měj rád/a a dokazuj to svým pěstounům.
Oni tě taky mají moc rádi, jinak by si tě nevzali. Užívej života na plné pecky. Pokud
uvažuješ jít do skupinového sezení s ostatními dětmi, určitě do toho jdi. Já ze
začátku taky nechtěl, ale nakonec to byla zábava.”

