Organizator kampanii:

W ramach prowadzonych działań
CSR-owych, kampanię wspiera operator
telekomunikacyjny TelePolska,
realizujący program Społeczny
Operator Telekomunikacyjny (SOT).

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej

Jesteście dziadkami. To wyjątkowy i radosny czas, kiedy pokazujecie wnukom swój świat. Możecie być jednymi
z najważniejszych osób w ich życiu, a także źródłem doświadczeń, wiedzy i dobrej energii.
Bycie babcią czy dziadkiem to także wiele wyzwań. Czasem przeszkodą w bliskiej relacji wydają się odległość,
brak czasu lub sposób życia. Zastanówcie się, w jaki sposób możecie uczestniczyć w codzienności swoich wnuków,
co i jak chcielibyście im przekazać. Poszukajcie wspólnych pasji i możliwości spędzania czasu razem. Bądźcie ze
swoim wnukami na dobre i na złe, one bardzo Was potrzebują! Twórzcie wspólną historię każdego dnia.
Wspierajcie także własne dzieci. Wasza pomoc na pewno jest im bardzo potrzebna – starajcie się być dostępni i życzliwi.
Pamiętajcie jednak, że rodzice są odpowiedzialni za sposób wychowania swojego dziecka. Pozwólcie im na popełnianie
błędów i szukanie własnych dróg – w ten sposób uczą się, co jest najlepsze dla ich pociech. Dajcie odczuć swoim
dzieciom, że uważacie ich za dobrych rodziców; doceniajcie ich starania wychowawcze. Nie zapominajcie także
o sobie – dla dzieci i wnuków bardzo ważne jest Wasze zdrowie i samopoczucie. Zawsze macie prawo odmówić opieki
nad wnukami.
I najważniejsze: mimo że Wasze dzieci są już dorosłe i samodzielne, okazujcie im miłość.

Wejdź na www.wspolnahistoria.fdn.pl
i weź udział w konkursie dla dziadków i wnuków!

Uczcie mnie, jakimi prawami rządzi się świat. Opowiadajcie
o przeszłości, której jesteście częścią. Wasze doświadczenia
to także moja historia.
Możecie przekazać mi nasze rodzinne tradycje i związane
z nimi nastroje oraz chwile wzruszenia. To dzięki Wam
mogę zrozumieć, jak ważna jest rodzina.
Wiem, że bardzo mnie kochacie i czasem próbujecie
rozpieszczać. Pamiętajcie jednak, że potrzebuję jasnego
określania granic. Jeszcze nie wiem, co jest dobre i bezpieczne.
Porozmawiajcie o tym z moimi rodzicami, oni są ekspertami
w sprawach mojego wychowania.
Zarażajcie mnie swoimi pasjami i dobrymi sposobami
spędzania wolnego czasu. Dużą radość sprawią
mi spacery, wspólne gotowanie, wieczory przy grach
planszowych czy wypady do lasu.
Okazujcie mi miłość i czułość. Bardzo tego potrzebuję,
a miejsce, które zajmujecie w moim życiu, jest szczególne.
Bądźcie przy mnie w ważnych momentach mojego życia.
Dzięki temu wiem, że mogę na Was liczyć. Bliskie i ważne
osoby dają mi siłę i pomagają wyrosnąć na szczęśliwego
człowieka.

