◆ VYCHOVÁVÁTE DĚTI SAMI BEZ PARTNERA?
◆ HLEDÁTE BEZPLATNÉ HLÍDÁNÍ?
◆ POSTRÁDÁTE NĚKOHO, S KÝM BYSTE
SI MOHLI POPOVÍDAT?
◆ CHCETE DOPŘÁT SVÝM DĚTEM NOVÉ KAMARÁDY?
NA WEBU WWW.SOLORODICE.CZ
SE SEZNÁMÍTE SE SÓLO RODIČI VE SVÉM OKOLÍ.
- Můžete si s ostatními vzájemně hlídat děti a získat tak čas pro sebe.
- Můžete vytvořit partu dětí a dospělých a společně podnikat různé akce.
- Můžete si odpočinout od dětského křiku a dopřát si společnost
jiného dospělého.
Záleží jen na vás!

SÓLORODIČE.CZ VÁM NABÍZEJÍ:
- Vlídné prostředí, jež se snaží alespoň zčásti
nahradit chybějící rodinné zázemí.
- Prostor, kde najdete informace, pomoc, podporu,
radu a zkušenost, a můžete totéž poskytnout ostatním.
- Místo, kde nic nekoupíte ani neprodáte, protože vzájemná
rodičovská pomoc je bezplatná, a tedy k nezaplacení.
Přijďte se podívat, jste srdečně vítáni!

KONTAKT: Občanské sdružení Sólo rodiče
tel.: (+420) 602 339 683
email: martina@solorodice.cz
A najdete nás rovněž na Facebooku.

CO DALŠÍHO NA WWW.SOLORODICE.CZ NAJDETE?
◆ Fórum
Trápí vás něco, nebo naopak těší? Potřebujete radu?
Nabízíte cennou zkušenost? Svěřte se ostatním.
◆ Akce
Připravujete sportovní den, maškarní ples
nebo třeba výlet? Pozvěte ostatní sólo rodiče.
◆ Bazar
Přebývá vám doma dětské kolo nebo stará komoda?
Marně přemýšlíte, co s lístkem na koncert, který
nestihnete? Umíte péct koláče a zároveň potřebujete
pro dítě doučování? Darujte, poptávejte,
půjčujte (si) a směňujte s ostatními.
◆ Čtení
Postrádáte informace, nebo si chcete jen tak počíst?
Vyberte si z článků, tematicky zaměřených na zájmy
a potřeby sólo rodičů. Psaví sólo rodiče mají příležitost
založit si vlastní blog.

KDO JE SÓLO RODIČ?
Sólo rodiče jsou všichni rodiče, kteří vychovávají jedno či více dětí v neúplné
rodině. Nezáleží na tom, zda se do této role dostali vlastním rozhodnutím,
po odchodu partnera, jeho úmrtí nebo v důsledku rozvodu. A není ani důležité,
zda mají děti ve výhradní péči, společné či střídavé.

