RECEPT ZA SRETNO
DJETINJSTVO
Tatjana Račić Žlibar
Marijan Žlibar

Sretni i ponosni roditelji
Naš plesač
- 14 godina
- posvojen
sa 16
mjeseci
2 različita
iskustva
posvojenja
Naš mačak
- 9,5 godina
- posvojen
sa 7,5
godina

Nema staklenog zvona






posvojena djeca obično imaju
ožiljke (svjesno / nesvjesno) 
ponekad drugačije reakcije
roditelji obično jako zaštitnički
odnos
bitna reakcija okoline – šira obitelj,
prijatelji, susjedi, vrtić, škola...

posvojiteljska obitelj = biološka obitelj
= obitelj

Izazovi posvajanja


iz dječjih usta:





„ti nemaš mamu i tatu”
„manje si vrijedan jer si posvojen”
„posvojeni majmun”
„jadan ti, nemaš roditelje” ...

i djeca i roditelji trebaju se s time
znati i moći nositi
 jako bitna podrška odgajatelja /
učitelja / profesora


Kako nam možete pomoći?


Odgajatelji / učitelji mogu pomoći:




dati djeci vremena da nadoknade zaostatke
 da se ne osjećaju drugačiji  bitno za
dječje samopouzdanje i pripadnost
objasniti drugoj djeci:
da je posvajanje normalan način stvaranja
obitelji
 da posvojena djeca imaju mamu i tatu
 da posvojenu djecu mama i tata jednako vole
kao i njih njihovi roditelji


posvojena djeca su sretna djeca

Recept za sretno djetinjstvo
Sastojci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mačak,
9 godina posvojen sa
7,5 godina

999 grama prijateljstva
3 smijeha
jedna pusa
jedan vic
891 litra ljubavi
101 litra učenja
dvije mase pažnje
tri tone dobrote
52 grama čitanja
102 grama igranja
24 litre znanja
108 minuta slušanja roditelja
5 sati igranja s bratom
211 grama druženja s obitelji
2 sata sporta i
398 litara topline

Priprema:

Prijateljstvo, učenje, čitanje i sport
staviti u zdjeličicu i dobro
promiješati.
Pažnju, smijeh, pusu, vic i toplinu
staviti u zdjeličicu i ostaviti 30
minuta na stolu.
I kada je sve gotovo, staviti u kalup
i staviti u pećnicu na 29 minuta, na
200 stupnjeva.
Kada se ispeče možete dodati još
jedan smijeh, a možete i ono što je
ostalo.
Kada sve to napravite, počnite jesti
kolač koji se zove
Sretno djetinjstvo

