1. Proszę się upewnić, czy Dziecko jest już gotowe na samodzielny
wyjazd. Musicie mieć Państwo pewność, że dziecko chce wyjechać
i dokładnie rozumie jak taki wyjazd będzie wyglądał (kilka nocy bez
Rodziców, samodzielne mycie się, nowe koleżanki, być może inne
jedzenie niż w domu itd.) To Państwo najlepiej znacie swoje dziecko
i wiecie który element może wzbudzić niepokój, czy też być dla
Niego problematyczny.

2. Rozmowa z Dzieckiem przed wyjazdem.
Dzieci, które już z nami wyjeżdżały wiedzą, że na Kadrę mogą liczyć
24 godziny na dobę, natomiast jeśli Państwa pociecha wyjeżdża
z nami po raz pierwszy, prosimy o rozmowę z dzieckiem
i przekazanie mu, że do Wychowawcy można zgłosić się z każdą
sprawą, wątpliwością i że nie może się obawiać powiedzieć mu
o jakimkolwiek problemie czy dyskomforcie, które odczuwa.
Wychowawcy są po to, aby organizować czas, uczyć oraz sprawić,
aby Dziecko dobrze się bawiło. Są jednak również po to, aby było
bezpieczne i czuło się komfortowo. Nasza Kadra jest na tyle
wykwalifikowana i doświadczona, że wie w jaki sposób dotrzeć do
Dziecka i reagować w trudnych sytuacjach, natomiast Państwa
zapewnienie Dziecka, że może na nas liczyć będzie dla nas
dodatkowym wsparciem.

3. “Chcę do domu”
Może zdarzyć się, że usłyszycie Państwo przez telefon, że dziecku
się nie podoba i że chce do domu. Takie sytuacje się zdarzają
i zazwyczaj mijają po 2 - 3 dniach obozu. Dajmy szansę Dziecku
zaaklimatyzować się i wesprzyjmy Je słowem pocieszenia. Często

Dzieci “skarżące się” przez telefon robią to pod przypływem emocji
za sprawą głosu ukochanego Rodzica. W takiej sytuacji radzimy
skontaktować się z Wychowawcą, aby posłuchać jak sprawa
wygląda z Jego perspektywy. Jeśli Dziecko zachowuje się
normalnie, je posiłki, uczestniczy w zajęciach itd., wówczas
prawdopodobnie jest wszystko w porządku i nie ma potrzeby
odbierania go wcześniej. My ze swojej strony gwarantujemy
Państwu stuprocentową szczerość, abyście mieli Państwo
prawdziwy obraz sytuacji.

4. W co spakować Dziecko?
Z doświadczenia wiemy, że najwygodniejsze są walizki na kółkach,
tak aby dziecko w miarę możliwości mogło samo zająć się swoim
bagażem. Oczywiście w razie potrzeby Wychowawcy służą pomocą.
Prosimy również o zapewnienie dzieciom reklamówek na brudną
bieliznę.

5. Kieszonkowe
Kieszonkowe nie jest wymagane, gdyż zapewniamy wszystko to, co
jest niezbędne podczas wyjazdu, natomiast warto, aby zapewnić
dziecku możliwość zakupienia sobie pamiątki lub słodkości, jeśli
będzie miało ochotę. Sugerujemy kwotę w wysokości 100-150 zł.

6. Kontakt z Dzieckiem podczas obozu
Telefony są przechowywane przez Wychowawców i rozdawane
Dzieciom / Młodzieży podczas poobiedniego odpoczynku. Jest to
odpowiedni moment na rozmowy. Poza wyznaczonym czasem
Rodzic zawsze ma możliwość skontaktowania się z Wychowawcą.

7. Jeśli jest jakaś kwestia której nie poruszyliśmy, a która nurtuje
Państwa lub samego Uczestnika obozu zapraszamy do kontaktu.
Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiać Państwa wszystkie
wątpliwości.

