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Treningi starševstva
Programi Neverjetna leta obsegajo programe za starše,
učitelje in otroke in so namenjeni zmanjševanju
vedenjskih težav pri otrocih in krepitvi njihovih
socialnih veščin, samokontrole in čustvenega izražanja.
Učinkovitost preventivnih in terapevtskih programov
Neverjetna je bila večkrat preverjena s strani avtorjev
programa in neodvisnih raziskovalcev. Raziskave kažejo,
da so programi učinkoviti pri krepitvi veščin starševstva
in vzgojnih veščin učiteljev, otrokove socialne in
čustvene kompetentnosti, uravnavanju čustev,
pripravljenosti na šolo in zmanjševanju vedenjske
problematike. Vse to lahko pomeni tudi bolj prijetno
družinsko življenje.
Dokazano je, da programi izboljšujejo vedenje tudi do
80% otrok, katerih starši in učitelji so vključeni v
program.
Otroci, ki niso deležni obravnave in pri katerih se
vedenjske težave stopnjujejo, so kot odrasli
izpostavljeni večjemu tveganju za nezaposlenost,
težave v duševnem zdravju, odvisnosti, prezgodnje
starševstvo, prestopništvo, zaporne kazni, nasilje v
družini in krajšo življenjsko dobo.
Programi Neverjetna leta so pomagali že številnim
staršem in izboljšali možnosti številnim otrokom za
zdrav razvoj v različnih socialnih in kulturnih okoljih po
svetu.

IZKUŠNJE STARŠEV
“Zgodnje intervence v kritičnem obdobju, ko se
možgani še razvijajo, pomagajo otrokom stvoriti zdrave
nevronske povezave v možganih, ki bodo prisotne vsa
nadaljna leta njihovega življenja.” (knjiga Neverjetna
leta, C. Webster-Straton)
“Končno sva videla, da nimava samo midva težav, imeli
so jih tudi vsi ostali straši na delavnicah in naši otroci so
si bili tako podobni.” (vtisi staršev iz delavnic)
“Počasi začneš opažati spremembe pri otroku in si
misliš, ne vem zakaj deluje, ampak deluje.” (vtisi staršev
iz delavnic)
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Treningi starševstva potekajo v skupini desetih staršev
enkrat tedensko po dve uri, 12-16 srečanj.
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Program treningov starševstva je za starše brezplačen.
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