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Dodatne informacije in prijave:
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Tel.: 03 428 67 52
03 428 67 64

V času delavnic je 
organizirano varstvo 

otrok.



RAZVIJANJE ODZIVNEGA IN 
SENZIBILNEGA STARŠEVSTVA

Odnosi, ki se vzpostavijo v primarni 
družini, njihova dinamika in vzdušje 
vplivajo na to, kako bo otrok doživljal 
samega sebe in svet okoli sebe. Na 
jesenskih delavnicah senzibilnega in 
sočutnega starševstva bomo govorili o 
tem, kako do kakovostnega partnerskega 
odnosa, kjer ne bodo prevladovali 
kon�ikti, ki bi škodovali otrokovemu 
razvoju, temveč varnost, spoštovanje in 
ranljivost.

ZA KOGA?

Za vse, ki želijo živeti odgovorno 
starševstvo na način, da otroka začutijo 
in mu preko svoje nenadomestljive vloge 
pomagajo razviti notranjo disciplino.

KDAJ?
Vsak TOREK od 18.00 do 19.30 ure.

KJE?
Ljudska univerza Celje

Cankarjeva ulica 1
3000 Celje

KDO BO VODIL DELAVNICE?
Delavnice bo vodila specialistka zakonske in 
družinske terapije dr. Sara Jerebic, 
strokovna direktorica Družinskega inštituta 
Bližina.

PROGRAM:

16. 10. 2018 
Od kritiziranja do spoštovanja 

6. 11. 2018 
Izražanje čustev in zadovoljevanje 
potreb

13. 11. 2018 
Zakaj se prepirava glede spolnosti, 
denarja, otrok in dela?

20. 11. 2018 
Zakaj prihaja do nezvestobe in kako jo 
lahko preprečimo?

4. 12. 2018 
Negovanje najinega odnosa

11. 12. 2018 
Kako se odplesti iz zapletov s taščo ali 
tastom?

18. 12. 2018 
Načrt za osrečujočo bližino in varno 
zakonsko prihodnost

*Lahko se udeležite tudi posamične
  delavnice

4. 9. 2018 
Razlike med moškim in žensko

11. 9. 2018 
Kako se znebiti mask, pod katerimi se 
skrivamo?

18. 9. 2018 
Kon�ikti v partnerskem odnosu – zakaj 
do njih prihaja in kako se po  prepiru 
lahko ponovno poveževa?

25. 9. 2018 
Kako do odpuščanja v partnerskem 
odnosu?

2. 10. 2018 
Zakaj so TV, tablica in kavč tako 
uničevalni za zakon?

9. 10. 2018 
Ovire v najini komunikaciji in kako jih 
preseči


