Jesteś rodzicem? Przeczytaj…
Warsztaty przeznaczone są dla osób uzależnionych, po ukończonej terapii
lub po ukończeniu przynajmniej wstępnego etapu leczenia.
Projekt współfinansowany ze środków budżetowych miasta Poznania.
Relacja z dzieckiem jest wyjątkowa. Bez względu na losy trwa całe życie. Zarówno dla dziecka jak i dla
rodzica stanowi trzon do budowania tożsamości, samooceny. Wielokrotnie to od relacji z dziećmi zależy czy
czujemy się szczęśliwi, spełnieni, spokojni.

A jeśli coś idzie nie tak?
Trudno jest się porozumieć/ zrozumieć/ zmienić sposób bycia razem.
Zapraszamy na jednodniowe warsztaty rodzicielskie dla osób, które chcą pracować nad poprawą relacji
ze swoimi dziećmi. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować swoją sytuacją,
podzielić się doświadczeniem, oraz poznać narzędzia przydatne w kształtowaniu bezpiecznych i bardziej
satysfakcjonujących relacji opartych na szacunku i zaufaniu. Uczestnicy zapoznają się z psychologiczną
teorią przywiązania, oraz jej zastosowaniem w kształtowaniu więzi na każdym etapie życia w rodzinie.
Osoba prowadząca:
Anna Stolaś:

psycholog, trener, położna, edukator seksualny. Posiada doświadczenie
w zakresie prowadzenia warsztatów, szkoleń, wykładów z psychologii
i rozwoju umiejętności psychospołecznych.

Barbara Pniewska:

psycholog, mediator, przygotowanie pedagogiczne, ukończone studium
umiejętności pracy z grupą, ukończone liczne szkolenia i kursy. Posiada
doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów oraz grup
socjoterapeutycznych.

Termin:
Czas trwania warsztatu:
Miejsce:
Zapisy:

18 listopada 2017
900 - 1600
(w trakcie warsztatu przewidziane przerwy)
Poradnia MONAR na ul. Michała Sobeskiego 2 w Poznaniu (Ogrody)
Telefonicznie - nr 61 867 98 04, 61 867 98 03 lub 61 868 72 27
od poniedziałku do piątku, w godz. 900 - 1500 - bądź osobiście.

Ilość miejsc ograniczona (10 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń

Udział w warsztacie jest bezpłatny.
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