
Wyjazd rodzinny: 2-04.10.2020 
trening uważności i sposoby na redukcję stresu 

Prawdziwie wartościowy wypoczynek z bliskimi, to ten spędzony aktywnie. Mamy jednak 

lepszy pomysł niż skoki na bungee czy wysokogórskie wycieczki. Proponujemy aktywną 

pracę nad stresem oraz relacjami w rodzinie. Nasz weekendowy wyjazd rodzinny w terminie 

od 2 do 4 października to krótkie wakacje, podczas których zarówno rodzice jak i dzieci 

mają okazję ćwiczyć radzenie sobie ze stresem. Każdy na miarę swoich potrzeb i 

możliwości – uczymy przez zabawę, krótkie instruktaże i  przede wszystkim wspólne 

aktywności. Chcemy przekazywać wiedzę i ćwiczyć nowe umiejętności, jednocześnie 

zapewniając przestrzeń, która będzie sprzyjać zacieśnieniu więzi rodzinnych 

oraz pogłębieniu relacji. 

W trakcie weekendowego wyjazdu pomagamy rodzicom radzić sobie ze stresem własnym 

oraz swojego dziecka. Stawiamy na praktykę  i trenujemy uważność w działaniu poprzez 

rodzinne aktywności. Chcemy pokazać, jak znaleźć cierpliwość i wyrozumiałość dla swoich 

pociech, pomimo codziennego stresu oraz zmęczenia.  

Nie zapominamy też o stresie odczuwanym przez dzieci. Wiemy, że trwająca sytuacja 

pandemiczna, wyrwanie z rutyny, izolacja oraz nadmiar elektroniki w życiu codziennym nie 

sprzyjają dobrostanowi najmłodszych. Dzieci nie tylko odczuwają  stres – nierzadko wcale 

nie mniejszy niż dorośli – ale dodatkowo nie wiedzą jeszcze, jak to uczucie nazywać i jak na 

nie reagować. Na naszych zajęciach, popartych wieloletnim doświadczeniem terapeutów 

i skutecznością metod warsztatowych, pokazujemy, że stres można rozładować inaczej niż 

przez agresję czy zamkniecie się w sobie.  

Na naszym wyjeździe najważniejsza jest aktywność podejmowana wspólnie przez całą 

rodzinę. Podczas zajęć wyjaśnimy, czym jest uważność i dlaczego może okazać się z złotym 

środkiem na stres utrudniający nam dobre relacje. W ramach ćwiczeń nie prawimy jednak 

kazań, lecz chcemy ćwiczyć nowe umiejętności w przyjaznej, radosnej atmosferze – 

poprzez zabawę, ruch i gry, które mogą urozmaicać życie rodzinne także po powrocie 

z wyjazdu. Nie ukrywamy, że cichym bohaterem naszego wyjazdu jest po prostu przyjazna 

atmosfera do rozmowy i wzajemnego kontaktu, o którą dbają wykwalifikowani terapeuci. 

Jeśli kiedykolwiek nie mogłeś/aś się dogadać z rodziną odnośnie tego, czy wolicie aktywny 

wypoczynek z  rodziną w górach czy leniwe dni nad morzem, proponujemy trzecią opcję. 

Weekendowy wyjazd rodzinny to zarówno chwila wytchnienia jak i aktywnie spędzony 

czas, podczas którego pokażemy, jak redukować stres. Wierzymy, że kochająca się rodzina 

to przede wszystkim spokojni rodzice i dzieci, które czują się bezpiecznie.


