Kratke delavnice POSTAVITEV DRUŽINE
Delavnice se lahko udeležijo vsi, ki imajo določene težave v odnosu s sabo in /ali okolico, opažajo slabo počutje,
nezadovoljstvo, menijo da jh okolica ne ceni, so preživeli težke socialne dogodke, stiske, težave v službi... in vsi, ki si
želijo uvida in poti naprej na določenem področju življenja.
Sodelovanje na delavnicah je pomemben prispevek k osebni rasti in razvoju, predvsem pa uvidu v dinamike, ki sicer
za nas večinoma ostajajo skrite.
Udeležba na delavnici ni nadomestilo za terapijo ali psihološko svetovanje, lahko pa pomembno pripomore k
premagovanju življenjskih težav.
Potek delavnice
Delavnica zajema uvodni del, v katerem se udeleženci seznanijo s principi in zakonitostmi delovanja sistemov, s
poudarkom na družinskem, še zlasti na posledicah nespoštovanja teh principov. Sledi izkustveni del, ki zajema
postavitve, da udeleženci lahko v skladu s svojimi možnostmi dobijo izkušnjo delovanja te metode.
CENA
– udeležba na delavnici: 20,00 EUR na udeleženca (kdor pripelje še 2 udeleženca, lahko na delavnici sodeluje
brezplačno)
– udeležba na delavnici s postavitvijo: 70,00 EUR na udeleženca
TERMINI
Se organizirajo praviloma enkrat mesečno in se sproti objavljajo na spletni strani podjetja.
LOKACIJA
CRI Celje, Ipavčeva 6, Celje (mansarda)
Prijava, naročanje, dodatne informacije
Vsak delovnik med 8. in 12. uro – na 03 42 64 502 ali na e- naslov darja.prevorsek@cri.si
Moderator delavnic
Delavnice moderira Darja Prevoršek, zaposlena na CRI Celje kot vodja enote Reha storitve, po poklicu viš. delovna
terapevtka in univ.dipl.pravnica, z dolgoletnimi izkušnjami s področja vodenja in dela z invalidnimi osebami v okviru
zavodskega varstva ter zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, s strokovnimi izpiti s področij: zdravstvo, socialno
varstvo, državna uprava in z nazivom samostojna svetovalka na področju socialnega varstva. Dodatna izobraževanja:
redna strokovna izobraževanja za delo v zaposlitveni rehabilitaciji, izpopolnjevanja s področja prava, vodenja, osnov
psihodrame, neverbalnega komuniciranja, NLP Trener in Master Coach ter Moderator organizacijskih in družinskih
sistemskih postavitev s certifikati po mednarodnih standardih.
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