
KIM JESTEŚMY? 

Happy Family to Ja i Ty, 
to każdy z nas, to My.
Powstaliśmy, bo chcemy 
zrobić  coś  fajnego  dla 
dzieciaków,  ich 
rodziców,  ale  także 
babć, dziadków i cioć w 
tym mieście, powiecie.

CO ROBIMY?

Zbieramy pomysły i szukamy dofinansowań, by móc je 
zrealizować. Obecnie szukamy dotacji na naukę języka 
angielskiego  dla  maluchów,  kursy  czytania, 
matematyki, szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom i 
inne  warsztaty  dla  młodszych  i  starszych. 
Prowadzimy  szkołę  pływania  dla  maluchów  oraz 
organizujemy  wyjazdy  do  Bobolandii,  kiermasz 
odzieży dziecięcej.
 
Na  liście  priorytetów  postawiliśmy  sobie  bardzo 
ambitny  plan  stworzenia  placówki,  w  której 
moglibyśmy  zostawić  pod  opieką  nasze  pociechy 
poniżej wieku przedszkolnego.

PARTNER  PROJEKTU:

PATRONAT MEDIALNY:

EDUKACJA 
PRZEDPORODOWA - 

POWIATOWA SZKOŁA 
RODZENIA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego



CELE

Umożliwienie  uczestnictwa  w  szkole  rodzenia  i 
zwiększenie  aktywności  48  mieszkańców  powiatu 
wołowskiego na rzecz upowszechnienia i wyrównywania 
wiedzy teoretycznej  i praktycznej dotyczącej porodu 
i  opieki  nad  noworodkiem  od  01.12.2011  r.  do 
31.03.2012 r. w ramach oddolnej inicjatywy
oraz:

• podniesienie  wiedzy   z  zakresu  edukacji 
przedporodowej i  opieki nad noworodkiem;

• podniesienie  umiejętności  w  zakresie  opieki 
nad noworodkiem;

• zwiększenie  poczucia  własnych  kompetencji  i 
pewności  siebie  w  zakresie  opieki  nad 
noworodkiem;

• podniesienie  świadomości  dotyczącej  wpływu 
zdrowego  trybu  życia  kobiety  w  ciąży  na 
nienarodzone dziecko;

• podniesienie świadomości ważności roli ojca w 
okresie  ciąży  i  połogu  oraz  opieki  nad 
noworodkiem.

KONTAKT

Adres:
56-100 Wołów, Al. Niepodległości 36a

( Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne )
Tel: 788-033-324

e-mail: szkolarodzenia@happyfamily.org.pl
www.happyfamily.org.pl

Zapraszamy  serdecznie  przyszłych  rodziców  oraz  
osoby towarzyszące!!!

DZIAŁANIA

Zajęcia podzielone są według cykli odbywających się w 
poszczególnych gminach Powiatu Wołowskiego, tak aby 
każdy  z  uczestników  brał  udział  w  zajęciach  blisko 
swojego miejsca zamieszkania. 

I cykl g. Brzeg Dolny, termin: grudzień/styczeń
II cykl g. Wołów, termin: styczeń/luty
III cykl g. Wińsko, termin: luty/marzec

Każdy cykl obejmuje 24 godziny dydaktyczne nauki w 
tym:

zajęcia wykładowe

• z  lekarzem  ginekologiem  położnikiem 
(fizjologia ciąży i porodu);

• z  prawnikiem  (przepisy  prawne  dotyczące 
kobiet w ciąży);

• z psychologiem (psychologiczne aspekty ciąży 
i psychologia dziecięca);

• z pediatrą (opieka nad noworodkiem);

zajęcia ćwiczeniowe
z położną: przygotowanie do porodu.


