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  Warsztaty psychoedukacyjne
  

      
    -  ŚWIĘTA - jak przeżyć i nie zwariować?  - czytaj więcej...   
    -  HALO TU ZIEMIA - czyli jak radzić sobie ze złością w kontakcie z dzieckiem  - czytaj
więcej...
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Może jest taka planeta, na której mieszkają stworzenia, którym nigdy nie zdarza się złościć na
swoje dzieci. 
 Mimo dobrych chęci i starań czasem opiekując się swoim dzieckiem puszczają Ci nerwy,
napada Cię złość, bezsilność i frustracja? 
 Zdarza Ci się, że masz ochotę wysłać swoją najukochańszą pociechę w kosmos, bo brakuje Ci
siły i cierpliwości?

  

 Halo Tu Ziemia - nie jesteś jedyny! 
 Rodzicielstwo łączy się z trudnymi emocjami.

  

Zapraszamy na warsztat weekendowy rodziców dzieci w wieku od 1 do 6 lat, którzy chcą
poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze, dowiedzieć się jak radzić sobie ze złością w
kontakcie z dzieckiem i dostać wsparcie innych rodziców.

  

Informacje szczegółowe:

 Termin: 5-6 listopada (sobota i niedziela) w godzinach 10:30 – 15:00
 Pełny warsztat obejmuje 2 dni zajęć (łacznie 8 godzin). W trakcie zajęć będzie półgodzinna
przerwa. Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę, ciasto ☺
 Miejsce zajęć: Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP, ul. Ateńska 10 lok.72, Warszawa –
Saska Kępa
 Osoby prowadzące: Aleksandra Januszewicz (psychoterapeutka rodzinna), Katarzyna
Krawczyk (psychoterapeutka dorosłych, dzieci i młodzieży)
 Koszt całości: 200 zł (przy zapisie dwóch osób – żony, męża, partnerki, partnera,
koleżanki, kolegi – cena spada do 150 zł od osoby)
 Zapisy pod numerem tel.: 511-196-194
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Warsztat rozpocznie się po zebraniu minimum 6 osób. Max ilość osób w grupie: 10.

  

Zgłoszenia udziału w warsztacie należy dokonać dzwoniąc pod nr tel. 511-196-194 oraz
dokonać opłaty na konto nr 80 1140 2004 0000 3302 4326 9150 
W przypadku rezygnacji z warsztatu na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, wniesiona opłata nie
podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z warsztatu do 2 dni przed rozpoczęciem zajęć,
organizatorzy zwracają połowę wniesionej opłaty.
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