a PROJECT REPORT
2018

Oasis

Freedom Parenting
Workshops
a project undertaken by Oasis Movement

Should we give freedom to children? How much? A specialized workshop series
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"True parenting gives freedom to children,
they have to give them their equal rights"

 Objectives and overview of Freedom Parenting
Workshop
Have you ever wondered that why we need a license to drive a car but not to a raise a child? Why do
we upgrade our applications on cell phones and computers but never upgrade our knowledge on
parenting? Isn't it an irony to know about the latest windows/ apple app but not to know about the
latest theory/ book on parenting? We are members to social media websites like Face book, Twitter,
LinkedIn and many more to keep in touch with friends overseas but can we name a single website
on parenting to give best environment for our most precious little ones? We subscribe to clubs and
resorts memberships but not to books/magazines or blogs for parenting. It is the most important
and yet most neglected area of life. No wonder upbringing of children is a major concern for most
parents and so it must be for you as well.
Today, We are grappling with and worried about how to deal with our kids for matters
like - Constant use of phone/mobiles, Making noise, Disobedience, Smoking, Drinking,

Marriage, Religions etc…
We understand that there are lot of issues children and parent face today, but they don’t find
answers or proper guidance to solve these problems or even understand the psychology behind the
problems. We feel understanding children and along with that preparing them as responsible
individuals is what is missed out today. Lot of issues goes unaddressed and unsolved. We strongly
believe that through freedom children do become happy & responsible citizens.
In order to facilitate this process for our children along with dealing their problems, Oasis has
designed a workshop named "Freedom Parenting Workshop- An initiation of practical psychology in
freedom parenting”, as a part of Oasis Movement workshops. This workshop is based on the
principles of three publications of Oasis (‘સમર હલ’, ‘ વતં તા, નહ કે વે છાચાર’ અને ‘આખરે આઝાદ!’). This
workshop will explore scientific solutions to deal with the above and many other such issues parents
come across. It will also help and explore options for many kids related issues, of what a responsible
parent can do when kids go wrong. It is based on various principles of parenting which is a part of
Oasis L3 Course. The design of the workshop is such that in two days not only parents/teachers try
to understand the psychology behind their child’s problem but they also learn to apply freedom
principles and philosophy to solve the problem from roots.
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 Photo glimpses of Freedom Parenting Workshop

Through this
workshop they all
understood why
children need
‘freedom’

Parents engrossed in the workshop at Navsari

“In this world work
for children is not
needed but
Work with children
is needed”
Sheeba Nair (right) with Parul and Falgun Sheth sharing their experiences
with participants

Principals, teachers, parents resolve to give more freedom to children

02// Oasis Movement

This workshop explores
scientific solutions
to deal with many issues
parents come across, daily

Teachers exploring how much freedom can be given to
children at Bhavnagar

Group of parents with facilitator at Navsari
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 Reflections from participants
"Freedom is used for the nation and the
children are engraved into being slaves
from so many aspects. That’s very sad. We
have the least realization of our
responsibility towards our own selves, our
own children, there by leading to the
society and the nation."

“આ કાયશાળા દર યાન અમને બાળકો સાથે નવા

- Neepa Solanki

અિભગમ આ કાયશાળાથી આવશે.”

અિભગમથી કાય કરવાની

ેરણા મળી છે. આ

કાયશાળાના અનુભવથી અમે બાળકો સાથે
લાગણી, ેમ, વતં તા, મુ ત વાતાવરણથી કામ
કરવાના

ય નો કરીશુ.ં તેમજ બાળમાનસને

સમજવા

ય ન કરશુ.ં અમારા

વનમાં નવો

- રે ખાબેન કેવડીયા

“વહાલા દીકરા ભોલુ,
દીકરા માફ કરજ ે. એટલા માટે કે અમે તારા સપનાંને સાકાર કરી શ યા નહ . તારે સંગીતકલામાં આગળ વધવું હતું અને
અમારી સમજ એ હતી કે આ કલામાં તને વન િનવાહ માટે સંકળામણ પડશે. મને ખબર છે કે સંગીત એ તારો આ મા છે.
છતાં મારી અને પ પાની અણસમજને કારણે તારે આ કલામાંથી ભાર નીકળી બી ર તો અપનાવવો પ ો. પણ હવે હું યારે
બીજ ે ર તે વળી ગયો છતાં પણ તારામાં રહે લી આ કળાને તું ખંતથી વળગી રહીશ તો તને આ મસંતોષ તો જ ર મળશે જ.
અને અમને ગૌરવ છે કે મારો બાળક પોતાની મહે નત અને લગનથી પોતાનું નામ રોશન કરી શ યો.
દીકરા અમે એમ સમજતા હતા કે પૈસો જ વનમાં બધું છે. પૈસા હશે તો જ તું વનમાં બધી ખુશી ા કરી શકીશ. આ
િવચાર સાથે જ અમે તારા સપનાંનો મહે લ તોડી ના યો. મને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે કે તને જ ે ઈતું હતું તે અમે તેને વનમાં
આપી શ યા નથી. માફ કરજ ે. ગયેલો સમય ફરી આવવાનો ન આથી પણ હવે મને મોડી મોડી ખબર પડી કે મ મારા ડરને
કારણે તને આ કલામાં જતા રો યો હતો. મારા ડરને કારણે તારા સપનાંને તોડવાનો મને કોઈ જ અિધકાર નથી. મારે તને તારા
િનણય પર સાથ આપવાનો હતો. મ તને તારા િનણય સાથે િબરદા યો હોત તો તું આજ ે તારા વનમાં ખુશીથી આનંદથી
વતો ઈ શકી હોત. તારી સાથે મ જ ે અ યાય કય છે હવે આપણા કુ ટબ
ંુ માં આવનાર બાળક સાથે ન બને તે માટે હું ખૂબ જ
સભાન રહીશ. મારા સંપકમાં આવનાર કોઈ પણ િવ ાથ સાથે આ ઘટના ન ઘટે તેનું હું યાન રાખીશ.
િલ.તારી મ મી િશલા
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 ‘Agharo Chhe Aa Prem Ne Aghara Chhe Aashirvad’ –
a book based workshop
As part of Children’s Freedom Movement, a book reading workshop on 'Agharo Chhe Aa
Prem Ne Aghara Chhe Aashirvad!' was organized at Oasis Valleys from 6 to 8 January, 2017.
This workshop was attended by 37 participants. The workshop was facilitated by Sanjiv
Shah (Oasis). Aatmaja Soni and Shabana Ansari were invited as special guests to share their
journey of learning in Oasis.

Guest faculties Aatmaja and Shabana with facilitator Sanjiv Shah,
addressing the sharing of participants

“An eye opening
workshop about
dealing with children”
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 Reflections from participants
“આ કાયશાળામાં અક પનીય બાબતો િવશે શીખવા મ ,ું જ ેમાં

“અ ભુત, કુ દરતી વાતાવરણમાં દય પશ ડી ઝ અને

મને બાળકોના ઉછેર િવશે ઘણી વાતો

મેરીના િવકાસપથ પર અમારો પણ િવકાસપથ સાથે સાથે

ણવા મળી. બાળકોનું

જ મથી ઘડતર કઈ રીતે કરવું. બાળકોની નાની નાની અને
ઝીણવટભરી બધી જ વાતો સાંભળવી. ખાસ તો એ જ કે
બાળકો પર

યારે ય ગુ સો ન કરવો. પરં તુ તેમને

ેમથી

સમ વી તેમનો કાળ પૂવક ઉછેર કરવો. અહ આવીને મને

ચાલતો હોય તેવો અનુભવ થયો."

- ઘન યામ રાદ ડયા
(આચાય, ી વિશ િવ ાલય, સુરત)

એ સમ યું કે બાળકો યારે ય સમ યા પ હોતાં નથી. પરં તુ
માબાપ અને િશ કોનું અ ાન જ એક મોટી સમ યા બની રહે
છે."

- ક તુર પટે લ (ગૃ હણી, ખેડ

ા)

“િશિબરમાં અનેકિવધ અનુભવો થયા જ ે
સમયની મયાદાને
માણસ
ભૂતકાળના

વન ઉપયોગી બની રહે શે. અહ નું વાતાવરણ, વાવલંબન, િનયિમતતા, સાદગી,

ળવી કામ કરવું વગેરે બાબતો ખૂબ પસંદ આવી, જ ે વન િવકાસ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

ઇ છે તો પોતાના ખામીયુ ત ભૂતકાળ અને મયાદાઓ સ હત
વનમાં સામા ય મનુ યથી શ કરી, મહાપુ ષોના

વનને સુંદર બનાવી શકે છે. સં વભાઈએ પોતાના

વનના અ યાસથી આદશ યિ ત અને આદશ સમાજ – તેની

માટે પાયાની ટ કેમ બનાવી શકાય, ધીમે ધીમે પણ જન હત માટે ઉ કૃ

સમાજને આંદોિલત કરી ઉ ત દશામાં આગળ

વધારવાની ાંિતની શ આત થઈ ગઈ છે તેવો અનુભવ થયો."

- સુરેશ પટે લ (ટ ટી, પામોલ કેળવણી મંડળ, વ ભ િવ ાનગર)
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 Statistics of Freedom Parenting Workshops
 We touched:
381 teachers & parents
through Freedom Parenting Workshops

Venue

Facilitators Names

No. of
Participants

Ahmedabad

Viral Patel, Mayuri Gohil

22

Oasis Valleys

Sheeba Nair, Viral Patel

40

Oasis Valleys

Mahadev Desai, Mittal Patel

40

Oasis Valleys

Sheeba Nair

18

Oasis Valleys

Sanjiv Shah, Atul Unagar

37

Navsari

Viral Patel

39

Navsari

Mehul Panchal

24

Surat

Nilesh Vankawala, Chhayal Kapadiya

26

Surat

Paresh & Shobhana Gandhi,
Shreyash Mehta

30

Surat

Paresh & Shobhana Gandhi,
Shreyash Mehta

17

Bhavnagar

Mehul Panchal

33

Bangalore

Neha Vakharia

24

Bangalore

Neha Vakharia

12

Vadodara

Viral Patel

19
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“History will judge us
by the difference we make
in the everyday lives of children.”
- Nelson Mandela
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Oasis Movement
2nd Floor, Shalin Apartment, 52, Haribhakti Colony,
Race Course, Vadodara-390007, Gujarat, India
Teleflex: +91-265-2321728
Email: info@oasismovement.in

www.oasismovement.in

