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Dr Ken Canfield, Siedem sekretów efektywnych ojców, ss. 234
Dostępna także jako e-book oraz audiobook CD i mp3 (czyta Dariusz Kowalski)
Książka powstała dzięki wieloletnim badaniom naukowym, podczas których Ken Canfield
sprawdzał, co wyróżnia ojców zaangażowanych w mądre wychowywanie swoich dzieci.
Zebraną wiedzę zilustrował inspirującymi historiami doświadczonych ojców i przedstawił
w siedmiu rozdziałach. Ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w USA.

Cena: 34.99 zł

Dr Ken Canfield, Serce ojca, ss. 274
Dostępna także jako audiobook CD i mp3 (czyta Adam Bauman)
Autor zaprasza w drogę do odkrycia niezmiernej radości ojcostwa i potężnej siły, którą każdy
tato nosi w swoim sercu, choć nie zawsze o tym wie. Ta książka to solidne narzędzie oparte
na wieloletnich i sumiennych badaniach naukowych. Nie przypomina jednak rozprawy
naukowej, ale wciągającą opowieść o tym, jak z ojcostwa uczynić największą siłę mężczyzny.

Cena: 29.99 zł

Jay Payleitner, 52 rzeczy, których syn potrzebuje od taty, ss. 218
Książka to 52 krótkie, przystępne rozdziały zawierające życiowe strategie w relacji tato-syn.
Każdy rozdział podpowiada jakiś sposób międzypokoleniowego porozumienia. Zaczyna się
od bycia dla syna bohaterem, trenerem, partnerem sparringowym, aby – także
po latach – pozostać jego zaufanym doradcą i przyjacielem.

Cena: 38.00 zł

Dr Michelle Watson, Tato, czy wiesz, czego potrzebuje twoja córka?, ss. 316
W czasach, gdy młode dziewczyny często skłaniają się ku niezdrowym decyzjom i relacjom,
ojcowie są wezwani, by stawać się dla swoich córek bohaterami. Jak i jakie podjąć działanie,
by mądrze i dobrze wpływać na życie, wybory i przyszłość córki? Podpowiada dr Michelle
Watson – biblistka, doktor psychologii zdrowia, autorka warsztatów dla ojców.

Cena: 42.00 zł
Dr Dariusz Cupiał, Kolumbowie naszego pokolenia. Historie mężczyzn, którzy
postawili na ojcostwo, ss. 160
Dostępna także w języku ukraińskim oraz jako e-book
Bycie ojcem to nie tylko obowiązki – to również potężna siła, która pozwala odkryć męską
tożsamość i uczynić życie celowym. Potwierdzają to słowa 21 mężczyzn, którzy dzielą się
swoim doświadczeniem w tej książce. Są tu m.in.: biznesmen zatrudniający ponad 250 osób,
aktor, lekarz, rolnik, emigrant, tata niepełnosprawny. Łączy ich jedno – nieustannie
odkrywają ojcostwo, które jest ich pasją i nadaje głęboki sens ich życiu.

Cena: 25.00 zł
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Dr Ken Canfield, Tworzenie więzi – dla ojców niemowląt
Seria: Przygoda Bycia Ojcem, cz. 1, ss. 90
Dostępna także jako e-book oraz audiobook CD i mp3 (czyta Radosław Pazura)
Pierwsza część „Przygody Bycia Ojcem”. Seria przeprowadza mężczyznę przez wszystkie
etapy życia dziecka i różne wyzwania, jakie każdy z tych etapów stawia przed tatą. Pierwsza
książka zawiera konkretne wskazówki, jak przygotować się do roli ojca, współpracować
z mamą dziecka oraz uporządkować rodzinne relacje, zwłaszcza z własnym tatą. Autor
wyjaśnia, w jaki sposób tato wpływa na rozwój niemowlęcia i dlaczego mężczyzna nie może
przespać tego etapu.

Cena: 14.97 zł

Dr Ken Canfield, Zabawa, nauka, rozwój – dla ojców przedszkolaków
Seria: Przygoda Bycia Ojcem, cz. 2, ss. 61
Dostępna jako e-book oraz audiobook CD i mp3 (czyta Piotr Szwedes)
To książka nie tylko o przedszkolakach, ale przede wszystkim o ich ojcach. Okres przedszkolny
to czas, kiedy zarówno maluch, jak i jego tata powinni dynamicznie się rozwijać, każdy
na swój sposób. Autor pisze, jak uczyć dyscypliny w atmosferze miłości, jak dbać
o bezpieczeństwo. Wyjaśnia, dlaczego warto znajdować czas na wspólną zabawę.

Cena: 14.97 zł

Dr Ken Canfield, Wspólne odkrywanie świata – dla ojców dzieci w wieku
szkolnym
Seria: Przygoda Bycia Ojcem, cz. 3, ss. 88
Dostępna jako e-book oraz audiobook CD i mp3 (czyta Krzysztof Ziemiec)
Dziewczynki i chłopcy w wieku szkolnym chcą poznawać, uczyć się i odkrywać. I robić to
razem z tatą! Książka jest pełna sprawdzonych działań w sprawach: jak godzić rolę ojca
z pracą zawodową, kiedy zdecydowanie wkraczać a kiedy zachować spokój, jak budować
trwałą więź z dzieckiem, czego dzieci w wieku szkolnym potrzebują od swojego taty.

Cena: 14.97 zł

Dr Ken Canfield, Wspaniały czas zmian – dla ojców nastolatków
Seria: Przygoda Bycia Ojcem, cz. 4, ss. 87
Dostępna także jako e-book oraz audiobook CD i mp3 (czyta Przemysław Babiarz)
W okresie dojrzewania dzieci zmieniają się w dorosłych. Ta zmiana jest dramatyczna
i radykalna. Znajdują się w okresie przejściowym, któremu towarzyszą gwałtowne zmiany
w każdej sferze życia. Autor podpowiada, jak nie stracić kontaktu z dzieckiem, co można
kontrolować, a czego już się nie da, jak zadbać o bezpieczeństwo nastolatka, co zrobić, by
stać się dla dziecka przewodnikiem.

Cena: 14.97 zł
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Dr Ken Canfield, Na wodach dorosłości – dla ojców dzieci pełnoletnich
Seria: Przygoda Bycia Ojcem, cz. 5, ss. 72
Dostępna także w wersji e-book oraz audiobook CD i mp3 (czyta Paweł Królikowski)
Autor podpowiada, jak utrzymać i rozwinąć relację z dorosłym dzieckiem. Sztuka ojcostwa
na tym etapie przypomina aktywność mentora, który pomaga młodemu człowiekowi
w budowaniu samodzielności i niezależności.

Cena: 14.97 zł

Dr Ken Canfield, Przekazywanie dziedzictwa – dla dziadków
Seria: Przygoda Bycia Ojcem, cz. 6, ss. 96
Dostępna także w wersji e-book oraz audiobook CD i mp3 (czyta Artur Barciś)
Zostanie dziadkiem to nowe wyzwania i nowe radości. Zaszczytna rola dziadka nie jest
jednak wolna od pułapek. Autor podpowiada, jak aktywnie budować relacje na odległość, co
można dać swoim dzieciom, a co wnieść w życie wnucząt, gdzie leży granica zaangażowania
i jak zostawić po sobie trwałą spuściznę.

Cena: 19.95 zł

ABC Tato.Net - analizy, badania, cele

Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, red. prof. Dorota Kornas-Biela
Seria: ABC Tato.Net: analizy, badania, cele, t. 1 , ss. 146
Dostępna tylko jako e-book
To pierwsza publikacja naukowa wydana przez Fundację Cyryla i Metodego. Składa się
z 4 bloków tematycznych: Ojciec w kryzysie, Ojciec w świetle badań socjologicznych, Ojciec
w rozwoju dziecka, Ojciec w roli wychowawcy. Zawiera bogate analizy dotyczące problematyki
ojcostwa przeprowadzone przez wybitnych psychologów, pedagogów i socjologów. Celem jest
m.in. przywrócenie ojcostwu należnej mu pozycji w świadomości zarówno samych mężczyzn,
jak i tych, którzy wpływają na kształtowanie opinii publicznej.

Cena: 9.97 zł

Ojcostwo dzisiaj, red. prof. Dorota Kornas-Biela
Seria: ABC Tato.Net: analizy, badania, cele, t. 2 , ss. 300
Publikacja jest wynikiem prac interdyscyplinarnego zespołu naukowców z czterech
krajów.Szczególnie pomocna dla analityków współczesnej rodziny, twórców polityki
rodzinnej, pracowników PCPR-ów, poradni rodzinnych i lokalnych centrów wsparcia rodziny
oraz wszystkich, którzy chcą głębiej zrozumieć złożoną problematykę współczesnego
ojcostwa.

Cena: 28.00 zł
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Album List do Taty

List do Taty – tom 1, ss. 70
Wyjątkowa publikacja, prezentująca myśli i przeżycia dzieci związane
z rolą ojca w ich życiu. Album ukazuje, jak bardzo młode pokolenie
potrzebuje dobrej ojcowskiej energii. Wyrażają to listy dzieci. Jeśli użyjemy
terminologii pocztowej, to niektóre z nich można opatrzyć notkami
„Priorytet” czy „Polecony”, inne zaś należy zakwalifikować do kategorii
„Adresat odmówił przyjęcia” lub „Adresat nieobecny”. Niezależnie od
typów doświadczeń zebranych w publikacji jest ona zwiastunem długo
oczekiwanego ocieplenia atmosfery wokół ojcostwa.

Cena: 50.00 zł

List do Taty – tom 2, ss. 82
Album zawiera wybrane listy z II i III edycji konkursu List do taty,
organizowanego przez Tato.Net i Senat RP w latach 2013 i 2015.

Dostępny jedynie jako prezent dla Darczyńców Tato.Net.

Dr Joaquin G. Molina, Kim jest mężczyzna?, ss. 148
Na całym świecie ludzie cierpią na skutek zranień i zniszczeń
spowodowanych przez niedojrzałych mężczyzn. Bez prawdziwej
męskości dzieci nie mają dobrych ojców, a żony wiernych mężów.
Autor prowadzi mężczyzn krok po kroku ku rozwiązaniu tego problemu
i szczegółowo wymienia podstawowe składniki niezbędne do tego,
by stać się dojrzałym mężczyzną.

Cena: 20.00 zł
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Publikacje audio Forum Tato.Net

NOWOŚĆ
THE BEST OF 10 LAT FORUM TATO.NET
Czas trwania: 10 godz. 57 min.
Dostępne jako mp3. Płyta CD dostępna jako prezent-cegiełka.
W jednym miejscu zebrano słowa i chwile, które w ciągu ostatnich 10 lat najbardziej
poruszały, inspirowały, rozwinęły, motywowały uczestników Forów Tato.Net –unikalnych
wydarzeń, jakie gromadzą co roku setki mężczyzn z różnych krajów. Słuchacz otrzymuje 40
wypowiedzi, blisko 11 godzin nagrań. Bogactwo tematów i wątków sprawia, że każdy ojciec –
niezależnie od etapu, na jakim się znajduje – z pewnością będzie mógł zaczerpnąć coś
cennego dla siebie.

Cena: 24.99 zł

Ojcostwo i kariera – IV Forum Tato.Net
Czas trwania: 6 godz. 12 min.
Dostępne jako CD i mp3
Jak pogodzić karierę i ojcostwo? Czy jest miejsce dla ojca we współczesnej kulturze?
Czy i jak mówić dzisiaj o władzy rodzicielskiej, o potrzebie dziecka, by mieć i ojca, i matkę,
a także o tym, że ojcowie nie są matkami-bis? To tylko niektóre tematy poruszane podczas
trzydniowego ojcowskiego spotkania w marcu 2010 roku w Warszawie.

Cena: 21.99 zł

Miłość i odpowiedzialność – V Forum Tato.Net
Czas trwania: 9 godz. 6 min.
Dostępne jako CD i mp3
Zapis Forum Tato.Net, które odbyło się 6 i 7 września 2013 r. w Krakowie. Zawiera konkretne
odpowiedzi na aktualne pytania: Jak przekazać dzieciom cenne wartości duchowe w sytuacji,
gdy na ich oczach dokonują się galopujące przemiany obyczajowe? Jak wobec globalnych
trendów powinien zachować się ojciec?

Cena: 21.99 zł

Bezpieczeństwo i troska – VI Forum Tato.Net
Czas trwania: 6 godz. 40 min.
Dostępne jako CD i mp3
„Bezpieczeństwo i troska” to jeden z siedmiu sekretów efektywnych ojców, z którymi
zapoznają się uczestnicy WarszTatów Tato.Net. Jak rozumieć w praktyce realizację tego
sekretu tu i teraz we współczesnym świecie? Odpowiedź na to pytanie starali się znaleźć
uczestnicy międzynarodowego ojcowskiego spotkania w Zabrzu 6 września 2014 r.

Cena: 21.99 zł
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Słuchać i prowadzić – VII Forum Tato.Net
Czas trwania: 6 godz. 41 min.
Dostępne jako CD i mp3
Profesjonalnie przygotowany zapis audio z VII Międzynarodowego Forum Tato.Net –
wyjątkowego spotkania 700 liderów z obszaru biznesu, sportu, kultury, życia społecznego
a zarazem aktywnych, spełniających się w ojcostwie mężczyzn.

Cena: 21.99 zł

Odwaga & Rozwaga – VIII Forum Tato.Net
Czas trwania: 7 godz. 26 min.
Dostępne jako CD i mp3
Każdego dnia ojcowie stają wobec wyborów, które wymagają od nich zarówno odwagi,
jak i rozwagi. Dotyczy to tak planowania budżetu rodzinnego, jak i trudnych rozmów
z dziećmi, np. o seksie. Zapis międzynarodowego spotkania ojców 1 października 2016 r.
w Łochowie pod Warszawą.

Cena: 21.99 zł

Wolność & Dyscyplina – IX Międzynarodowe Forum Tato.Net
Czas trwania: 8 godz. 34 min.
Dostępne jako CD i mp3
To wybór najwartościowszych nagrań z prelekcji i warsztatów, jakie odbyły się w ramach
IX Międzynarodowego Forum Tato.Net w Łochowie 30 września 2017 r. oraz w Łodzi
14 kwietnia 2018 r. Niezwykle ciekawe wystąpienia ojców, w tym wielu specjalistów,
ukonkretniają rozumienie wolności i samodyscypliny w kontekście ojcostwa i wychowania
dzieci.

Cena: 21.99 zł
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STARTERKID

CENA: 89 ZŁ
PRZY ZAKUPIE
MIN. 10 WYPRAWEK - CENA 83 ZŁ
MIN. 200 WYPRAWEK - CENA 79 ZŁ

WYPRAWKA TATO.NET

Wyprawka Tato.Net to niezbędnik dla mężczyzn rozpoczynających
swoją przygodę z ojcostwem. Zestaw inspiruje do budowania silnej
więzi z dzieckiem od samego początku i na każdym etapie życia
dziecka. Pakiety mogą być przekazywane ojcom w szkołach rodzenia
czy na oddziałach położniczych, lub przez firmy, organizacje
i instytucje życia publicznego, które chcą wesprzeć, docenić swoich
pracowników i złożyć im gratulacje jako świeżo upieczonym ojcom.
W skład zestawu wchodzą: książka K. Canfielda „Tworzenie więzi
– dla ojców niemowląt”; audiobook CD „Siedem sekretów
efektywnych ojców”; notes ojcowski; kupon – 10% rabat na
najbliższe Forum Tato.Net

Wkrótce!

Już wkrótce w sklep.tato.net
Miłość & Szacunek – X Międzynarodowe Forum Tato.Net
Dostępne jako CD i mp3
Więzi, w których nieobecna jest miłość i szacunek łatwo więdną.
Te dwie kategorie – współcześnie często niedoceniane i niejednoznacznie
interpretowane – są podstawowe w relacji małżeńskiej i w odniesieniach
rodzic-dziecko.
Wybrane nagrania z dwóch edycji Forum przynoszą wiele mocnych
i wartościowych treści pomocnych na co dzień w budowaniu autorytetu
i pielęgnowaniu bezinteresownej miłości.

Wolność & Dyscyplina
Seria: Ważne Ojcowskie Tematy, cz. 1.
Nowa seria powstała z myślą o ojcach z różnym stażem rodzinnym
i w różnej sytuacji, którzy pragną efektywniej spełniać się w swoim
rodzicielstwie. Nie jest wyłącznie dla nich, jej lektura przyda się każdemu.
Pierwszy „Ważny Ojcowski Temat” to wolność i dyscyplina – w wielu
aspektach i na różnych etapach życia. W przepracowaniu tematu
pomagają autorzy 16 tekstów.
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ZAMÓW
JUŻ DZIŚ!

UPOMINKI

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Do zakupów powyżej 100 zł
jeden upominek do wyboru:

Do zakupów powyżej 500 zł
jeden upominek do wyboru:

1.
2.
3.

1.
2.

Płyta CD "The Best of 10 lat"
Mapa ojcowskich inspiracji
Komin z logo Tato.Net

Album „List do Taty”
Klocki z logo Tato.Net
– 100 łamigłówek dla taty i dziecka

