Пам’ятка батькам!
1. Пам’ятайте, що першим університетом життя для дитини є та сім’я в
якій народилася дитина. Завдання обох батьків полягає в тому, аби
створити в сім’ї атмосферу любові, довіри, духовного настрою та
комфорту.
2. Не дивіться на дитину як на особисту власність. Ви дали дитині
фізичне тіло, а душа Ії належить світові. Сприймайте дитину як
особистість єдину, унікальну і неповторну.
3. Не виражайте часто свого незадоволення, критики – це тільки
породжує антагонізм в стосунках дітей і батьків.
4. Давайте дітям можливість відчувати Ваше визнання і схвалення.
5. Ніколи не старайтесь запевнити дитину в тому, що вона погана.
6. Будьте тактовними в стосунках з дітьми.
7. Показуйте приклад емоційного самоконтролю і витримки.
8. Показуйте приклад позитивних дій та вчинків дітям не на словах, а в
конкретних справах.
9. Завжди давайте дитині шанс на право бути кращою.
10. Пам’ятайте, що в сім’ї дитина пізнає, як взаємодіяти з іншими людьми,
як ставитися до себе і до оточення, як упоратися з труднощами і, за
великим рахунком, що таке життя.
11. Насильство над дітьми – це протиприродний акт, який забороняється
законом. Так, в Сімейному кодексі сказано таке: «Забороняються
фізичні покарання дітей батьками та інші види покарань, які
принижують людську гідність. Дитина має право на належне
батьківське виховання».
Національна «гаряча лінія» з питань протидії насильству та захисту
прав дитини (працює на базі Міжнародного жіночого правозахисного
центру «Ла Страда – Україна») – 386 (безкоштовно для абонентів МТС
та Київстар), тел. 0 800 500 335 (дзвінки в межах України безкоштовні),
тел. 044 205 36 94 (для дзвінків у межах Києва та з закордону). Якщо
необхідно терміново припинити насильство, слід телефонувати 102.

Національна «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми та
консультування мігрантів (працює на базі Представництва міжнародної
організації з міграції в Україні) – тел. 0 800 505 501 (дзвінки в межах
України безкоштовні), 527 (безкоштовно для абонентів МТС, Київстар,
Life).

