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

PRIJAVE
VABILO ZA VKLJUČITEV V
PSIHOSOCIALNI PROGRAM PODPORA DRUŽINAM
Vabimo vas, da se vključite v psihosocialni
program PODPORA DRUŽINAM, ki je
namenjen staršem ali osebam, ki izvajajo
starševsko skrb.
Program izvaja Zavod od Blizu, Benedikt, v
obliki osmih (8) zaporednih delavnic, na
lokaciji Prisojna cesta 4, 9252 Radenci
(Dijaški dom SŠGT Radenci).
DELAVNICE
SO
BREZPLAČNE!

ZA

UDELEŽENE

Vsebina in čas izvedbe delavnic:
1.
Izzivi
staršev
ob
razpadu
zakonske/zunaj zakonske skupnosti,
dne 3.2.2022 ob 18.00 uri.
2. Potrebe otroka in prepoznavanje teh,
dne 10.2.2022 ob 18.00 uri.
3. Čustva in zavedanje, ravnanje s čustvi,
dne 3.3.2022 ob 18.00 uri.
4. Skupna vzgoja in starševska skrb, dne
10.3.2022 ob 18.00 uri.
5. Komunikacija v družini, dne 7.4.2022
ob 18.00 uri.
6. Tveganja in rizične situacije v družini –
nasilje, kako ga prepoznamo in oblike
pomoči, dne 14.4.2022 ob 18.00 uri.
7.Tveganja in rizične situacije v družini –
zasvojenosti
in oblike pomoči, dne
5.5.2022 ob 18.00 uri.
8. Skrb za otroka v rejniški družini, dne
12.5.2022 ob 18.00 uri.

Za prijave (in več informacij o vsebini
delavnic) nam pišite na naš
kontakt:
odblizu@gmail.com ali pokličite na tel.
št.: 041 622 348 (Marija).
Lahko se vključite v posamezno delavnico
ali več delavnic!
Izpolnjevati morate pogoje v skladu s
predpisi za preprečevanje širjenja bolezni
Covid 19!
Program bo izveden v okviru Podpore
družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih
situacijah, ki ga financira Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
NAMEN
...živeti
kvalitetno,
imeti
dobre
medsebojne odnose, biti dovzetni za
osebno rast, razmišljati pozitivno, imeti
zdravje, biti brez strahu, odkrivati osebne
talente, imeti znanje, veščine, biti
solidarni, sočutni, hvaležni, premagovati
konflikte, krizne situacije…vse to so
vrednote, različno umeščene v naša
življenja. Verjamemo, da si v vsakdanjiku
prizadevate za vse to in nemara še več!
A včasih se zgodi, da nam ne gre tako,
kot bi želeli in potrebujemo podporo,
pomoč, skupno iskanje rešitev, nov
pogled na situacijo, prvi korak v novo
smer…
Ljudje smo motivirani za boljše življenje,
trenutna življenjska situacija nam lahko
predstavlja izziv k potrebni spremembi.
Skupaj z nami jo lahko dosežete!
Na nas se lahko obrnete v različnih
življenjskih situacijah in ko ocenite, da
potrebujete našo storitev. Pokličete nas ali
nam pišete na odblizu@gmail.com
Od Blizu, Zavod za kakovost življenja in osebno
rast, Benedikt. Vse pravice pridržane.

