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Drodzy Użytkownicy i Goście, Redakcja portalu i forum wstroneojca.pl życzy Wam Wesołych i Zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2012. Przy tej okazji chcemy się z Wami podzielić
informacją, ze z wejściem w 2012 rok nasz portal będzie obchodził 12 lecie swojego nieprzerwanego
istnienia. W tym roku dojdzie do połączenia sił naszej redakcji z inicjatywą no co ty Tato, którą z
pewnością znacie z bloga nocotytato.org.pl. W związku z tym, a także w reakcji na wszystkie zmian
społeczne, obyczajowe i prawne, jakie zaszły w Polsce przez te lata konieczne naszym zdaniem staje się
również przeorientowanie naszej inicjatywy. Dziś najistotniejszym zadaniem jakie sobie stawiamy jest
wsparcie i promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa rozwiedzionych i pozamałżeńskich ojców, a więc
pomoc tym wszystkim ojcom, którzy nie mieszkają na co dzień ze swoimi pociechami, by mimo to
realizowali w pełni swoje funkcje wychowawcze. Nadal będziemy wykazywać dużo zrozumienia i
zainteresowanie sprawom dyskryminacji ojców, ale zasadniczy nacisk chcemy położyć na problemy
popularyzacji aktywnego i odpowiedzialnego ojcostwa, by lepiej przysłużyć się naszym dzieciom. Coraz
więcej z Was ma szanse na przejęcie pieczy, lub satysfakcjonujący podział obowiązków nad waszym
dzieckiem z jego matką po rozwodzie. W tej sytuacji, kiedy bariery prawne słabną potrzebny jest
naszym zdaniem przede wszystkim edukacja społeczeństwa i powszechne uświadamianie wagi kontaktu
dziecka z obojgiem rodziców, nawet pomimo ich rozstania. Temu się chcemy poświęcić przede wszystkim.
Mamy nadziej, ze fuzja z Inicjatywą No Co Ty Tato, zaowocuje kolejnymi latami aktywności, po której
rola społeczna ojca w pełni będzie doceniona. Chcemy Was jednocześnie zaprosić na nasz nowy portal
społecznościowy www.samotnirodzice.net. Portal powstał by integrować matki i ojców, którzy żyjąc w
rozłączeniu wychowują dzieci. Zapraszamy wszystkich weekendowych tatusiów i tych, którzy sprawują tę
rolę na co dzień do odwiedzenia nas i rejestracji. Mamy nadzieję, że wśród innych matek i ojców
znajdziecie tam przyjaciół, z którymi szczerze będzie mogli rozmawiać o swoich troskach i radościach.

http://wstroneojca.pl

Kreator PDF

Utworzono 21 July, 2018, 06:55

