V souvislosti s válkou na Ukrajině

nabízíme ZDARMA

učitelům a rodičům odbornou pomoc.
Dětské duševní zdraví je křehké a zejména nyní, v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině,
vyvstává řada situací, ve kterých si ani zkušení dospělí – rodiče i učitelé – nemusí vědět rady.
ČOSIV proto nabízí pomoc odborníků, kteří jsou připraveni ZDARMA poradit.
Můžete se na ně obrátit, pokud doma nebo ve škole řešíte některé z těchto témat:
jak s dětmi komunikovat válku;
jak pomoci dítěti zvládat stres a emoce, které v něm válka vyvolává;
jak přistoupit k řešení problémů, které mohou vznikat v třídních kolektivech mezi žáky ukrajinské, ruské i české národnosti.
Pokud máte zájem o bezplatnou konzultaci, napište nám na email intervence@cosiv.cz, kde uveďte tyto informace:
o jaký věk dětí se jedná;
zda jste ve vztahu učitel/vychovatel nebo rodič;
své telefonní číslo.
V návaznosti na zaslanou zprávu vám potvrdíme přijetí emailu, oslovíme odborníka a ten se vám do 24 hodin ozve zpět.
V případě, že nebudete právě na telefonu, pošleme vám SMS s nabídkou času propojení. Pokud se vám nepodaří s jedním
z našich odborníků spojit do 24 hodin od vašeho prvotního emailu, prosíme, kontaktujte nás znovu.

Naši odborníci
Julie Janečková

Iveta Křepelová

Zdenka Štefanidesová
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