ZAVOD OD BLIZU, BENEDIKT
ZAVOD ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN OSEBNO RAST
odblizu@gmail.com
https://nasvet-odblizu.si
»Obvladovanje drugih je vpliv, obvladovanje sebe je prava moč.«
(Lao Tzu)

VABILO NA DELAVNICO
»STARŠEVSKA SKRB IN VZGOJA«
Vabimo vas, da se v okviru psihosocialnega
programa Podpora družinam, udeležite
delavnice, ki je namenjena staršem ali
osebam, ki skrbijo za otroka.
Program financira Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
in je za udeležene brezplačen.
Delavnica
»Starševska
skrb
in
vzgoja«, se bo izvajala dne 29.3.2022
ob
17.00
uri,
v
prostoru
Večgeneracijski
center
Benedikt,
Šolska ulica 4, 2234 Benedikt (stari
vrtec).
Starševstva se nismo učili! Poznamo vzorce
iz naših družin, ki so dragoceni, vendar
zaradi spremenjenih okoliščin ne zadoščajo.
Vzgoja je čaranje, splošni napotki vse
prevečkrat ne delujejo?!
Namen predavanja z delavnico je podpora
vsem, ki se spopadamo z izzivi starševstva,
smo odgovorni in bi želeli svojo vlogo
opravljati skrbno, izmenjati izkušnje,
pridobivati podporo ter spodbudo k
nenehnemu iskanju odgovorov ob tem
poslanstvu!
Lahko nam napišete vaša vprašanja na epošto odblizu@gmail.com
Tako bomo lažje pripravili delavnico, ki bo
zadostila pričakovanim vsebinam.
ZA UDELEŽBO NA DELAVNICI JE
OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA!

PRIJAVE
Za prijave (in več informacij o vsebini
delavnic) nam pišite na naš kontakt:
odblizu@gmail.com ali pokličite na tel. št.:
041 622 348.
Delavnice bo izvedel:
Zavod Od blizu, zavod za kakovost življenja
in osebno rast, Benedikt.
Izvajalki delavnice:
Marija Šauperl, univ.dipl.soc.del.
Tea Šauperl, univ.dipl.soc.del.
Obe izvajalki imata specialistična znanja iz
Geštalt izkustvene družinske psihoterapije.
Več informacij o zavodu in njegovem
programu dela ter možnostih, ki jih imate,
lahko preberete na spletni strani….
Hkrati vas seznanjamo, da bomo, v kolikor
bo obstajal interes, izvedli še več delavnic,
predvidoma na teme komunikacija v družini,
potrebe otrok, čustva in ravnanje s čustvi,
tvegana in škodljiva vedenja ( nasilje v
družini, odvisnosti..). O terminih vas bomo
sproti obveščali.

Od Blizu, Zavod za kakovost življenja in
osebno rast, Benedikt. Vse pravice
pridržane.

