
Rodzinne biesiadowanie

Wigilia inna niż wszystkie – planujemy zdrową, rodzinną wigilię.

13:45 - 15:45 (2h)

 11.12.16

Harmonogram zajęć

Anna Dutkowska

Gry emocjonalne – warsztaty teatralne

Emocje na szali – warsztaty poświęcone ćwiczeniu w wyrażaniu i nazywaniu 
emocji, pracą nad inteligencją emocjonalną, budowaniem relacji. To wszystko 
osiągniemy dzięki metodzie wizualizacji, dramie, technice treningu ciała. 

16:00 - 18:30 (2,5h)

 11.12.16
Malwina Tkaczyk

Współpraca w rodzinie – czyli jak wykorzystywać 
potencjał różnorodności w oparciu o metodę FRIS 

Czy zawsze jest tylko jedno słuszne i możliwe rozwiązanie? Warsztaty 
pomogą wykorzystać różne podejście do trudności, rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji. Jest to spotkanie integrujące w oparciu 
o  narzędzie FRIS (psychologia poznawcza).

11:00 - 14:00 (3h)

07.01.17

Małgorzata Zaremba

Warsztaty dietetyczne

Przez żołądek do serca…. Nie tylko mężczyzny ale i całej rodziny. 
Na warsztatach pokażemy, że można jeść smacznie, zdrowo i rodzinnie przy 
minimalnym nakładzie czasu. Pokażemy też dzieciom czym są fastfoody 
i „smaczne” przekąski.

11:00 - 14:00 (3h)

04.02.17
Anna Dutkowska

Krytyczne myślenie

Planowanie – czyli jak odkrywać wspólnie nowe rozwiązania.

13:45 - 15:45 (2h)

18.02.17
Maciej Winiarek

Warsztaty dla Ojców i Synów – spotkanie z tato.net

Jestem bohaterem mojego domu! Ciekawe, nowatorsko zaplanowane 
warsztaty dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności 
i stawać się bohaterami dla swoich dzieci. Podpowiemy w jaki sposób 
pogłębić relacje ojciec – dziecko. Zajęcia opierają się na czterech filarach 
efektywnego ojcostwa: zaangażowaniu, stałości, znajomości dziecka 
i opiekuńczości.

11:00-14:00 (3h)

11.03.17
oraz Grzegorzem Grochowskim



Krytyczne konflikty

Konflikty – jak w twórczy sposób je rozwiązywać a jednocześnie zaspokoić 
potrzeby wszystkich członków rodziny.

11:00 - 14:00 (3h)

18.03.17
Maciej Winiarek

Z Żyrafą i Szakalem w rodzinie – warsztat 
komunikacji empatycznej dla nastolatków i rodziców

Podczas warsztatu nastolatki wraz ze swoimi rodzicami zapoznają się z Żyrafą 
i Szakalem – przewodnikami po świecie komunikacji. Szakal pokaże 
uczestnikom jak skutecznie się pokłócić, jak zwiększać konflikt i oddalać się 
od siebie. Natomiast Żyrafa z wielką radością podzieli się tym, w jaki sposób 
osiągać porozumienie z uwzględnieniem każdej ze stron. Uczestnicy będą 
mieli okazję wcielić się w tłumaczy języka Szakala na język Żyrafy oraz 
potrenować go na przykładach sytuacji z życia wziętych. Warsztat ma na celu 
zapoznanie rodzin z modelem Porozumienia bez przemocy M. Rosenberga 
oraz  zainspirowanie ich do tego, by w ich rodzinach zamieszkała empatia.

11:00 - 14:00 (3h)

25.03.17

Monika Stępka

Życie jest podróżą 
– warsztaty podróżnicze dla rodzin 

Podróż życia?... Któż o niej nie marzy! My pokażemy, że marzenia można 
realizować – wspólnie i nie za bajońskie sumy! „Dziecko w plecaku” powie jak 
zaplanować swoją podróż życia? Jak się przygotować? Jak wykorzystać 
narzędzia TOC do planowania wyprawy. Każdy stworzy swój własny mini 
poradnik podróżnika. Podpowiemy jakie zabawy i gry sprawdzają się 
w podróży oraz dlaczego warto i jak prowadzić dziennik małego podróżnika.

11:00 - 14:00 (3h)

22.04.17

Małgorzata Zaremba

Z Żyrafą i Szakalem w rodzinie – warsztat 
komunikacji empatycznej dla nastolatków i rodziców

Ciąg dalszy warsztatów z dnia 25.03

11:00 - 14:00 (3h)

08.04.17

Monika Stępka

Warsztaty dla Mam i Córek 
– spotkanie z fundacją Nieustraszone 

Babskie gadanie! Na warsztatach będziemy wzmacniać więzi między matką 
a córką, pracować nad samooceną i asertywnością by jeszcze lepiej wyzwalać 
swoje kobiecej siły! Podpowiemy jak rozmawiać ze sobą o trudnych tematach 
(m.in. o dojrzewaniu) oraz jak wyrażać emocje. 

11:00 - 14:00 (3h)

11.03.17

Katarzyna Aziukiewicz


	Strona 1
	Strona 2

