DELAVNICE ZA STARŠE

50 ODTENKOV
OTROŠKIH IN
NAJSTNIŠKIH
ZVIJAČ
ZA STARŠE

Vse, kar otroci potrebujejo, je malo pomoči, malo upanja in nekdo,
ki verjame vanje. (Magic Johnson)
Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna
naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

Delavnice
50 ODTENKOV
OTROŠKIH IN NAJSTNIŠKIH
ZVIJAČ ZA STARŠE
so namenjene staršem, ki želijo raziskati in ozavestiti
svojo starševsko vlogo, kadar njihov otrok izbira tista
vedenja, ki nas starše spravljajo v zadrego in nismo več
prepričani ali ravnamo prav.
Skupaj bomo iskali odtenke otroških in najstniških zvijač
zaradi katerih starševska vloga popušča, trpi in ne
prinaša pozitivnih vzgojnih rezultatov.
Prepoznavali, ozaveščali in krepili bomo starševsko
vlogo. Predvsem bomo poskušali prepoznati, kdaj
otrok - najstnik res potrebuje pomoč in kdaj nas
»navija okrog prsta«, da bi dosegel svoje.
Izmenjali bomo starševske izkušnje, odkrivali pasti
starševstva ter iskali tiste vzgojne prijeme, ki
delujejo za vašega otroka – najstnika in vašo družino.

PRIČETEK DELAVNIC

v SREDO 7. 3. 2018 ob 16.15 uri
Delavnice bodo potekale 2x mesečno 3, 5 ure
(7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 9. 5. in 23. 5. 2018)
na OŠ Gustava Šiliha, Majcigerjeva 31 Maribor
(prostor socialne delavke)

Zaradi načina dela in uspešnosti programa je število staršev omejeno (od 6
do največ 12 staršev).
Vabimo vas, da se na sklop delavnice predhodno prijavite najkasneje do
petka, 2. marca 2018 na tel. številko 041 335 828 ali na e- naslov
darja.krstic-podgorelec@guest.arnes.si, informacije najdete tudi na
spletni strani Strokovnega centra COMP@S http://compas.splet.arnes.si

Delavnice bo vodila Darja Krstić Podgorelec, univ. dipl. socialna delavka, šolska in družinska
mediatorka, NLP praktik, Imago facilitator z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela s
starši… ter mama treh otrok.
DELAVNICE SO BREZPLAČNE, ker so sofinancirane s strani RS
Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada
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