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Tevékenységünk

Támogatás

Önkéntesek

Hírek
Történelmi mesés várlátogatás a Bory
-várban Szent Istvánnal
Idén is megrendezésre kerül...
Mindenünk a család
Sikeresen pályáztunk...
Manócska Játszóház
Minden szerdán szeretettel...
Plakát ITT
Tündéridő Játszóház
Minden szerdán szeretettel...
Plakát ITT
Fészekrakók klub
Ha szeretnél családot alapítani...
Plakát ITT
Háztűzörzők klubja
A családi tűzhely melege...
Plakát ITT
Mozaik családok
Elvált szülőként...
Plakát ITT
Hídépítő tréning
Visszatérni a munka világába...
Egymásra hangolva
Összhangban párunkkal...

Fészekrakók klub
Kedves Fészekrakók, azaz fiatal párok!
Keresitek, vagy megtaláltátok már az "igazit"?
Szeretnétek családot alapítani?
Életetek legnagyszerűbb korszaka előtt álltok!
Szeretnétek jól csinálni?
Sejtitek, de mégsem tudjátok igazán mi vár rátok?
Várunk
benneteket
egy-egy
házassággal,
párkapcsolattal,
illetve
gyermekvállalással kapcsolatos klubfoglalkozásra. Az első alkalom 2012.
szeptember 18-án 17:00-kor kerül megrendezésre a Civil Műhelyben
(Székesfehérvár Balatoni út 8.).
Klub időpontok:
- 2012.09.18.
- 2012.10.09.
- 2012.11.06.
- 2013.01.08.
- 2013.01.29.
- 2013.02.19.
- 2013.03.12.
- 2013.04.02.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

A klubfoglalkozások a "Mindenünk a család" a program keretein belül kerülnek
megrendezésre.

1. Felkészülés a házasságra
Klubfoglalkozás a házasodni készülő gyermektelen fiatal párok részére
Témák:
- Férfi és nő
- Férfi és női szerepek
- A párválasztás szempontjai
- A házasság érzelmi alapjai
- Felelősségvállalás a családért
2. Felkészülés a teljes családdá válásra, a gyermekvállalásra
Klubfoglalkozás a gyermekvállalásra készülő fiatal párok részére
Témák:
- Családi szerepeink megismerése (apa, anya, gyermek, testvér, meny, vő
szerepek)
- Saját személyiségünk megőrzése és érvényesítése a családban
- Helyem a családban
- Közérzetem a családban
- Felkészülés a gyermekvállalásra
- Gyermekvárás
3. Harmóniateremtés a család sokszínűségében, hiszen nem vagyunk
egyformák
Klubfoglalkozás teljes családok, illetve gyermekvállalásra készülő fiatal párok
részére
Témák:
- Teljes családdá válás
- A gyermek születése
- Testvérek születése, testvérféltékenység
- Kompromisszumkeresés, konszenzus a családban
- Kommunikáció
- Konfliktuskezelés
- Mediáció
- Az elengedés konfliktusa
4. Hogy éljük meg boldogan, és hogy töltsük meg tartalommal a
családi hétköznapokat?
Klubfoglalkozás párok és családok részére
Témák:
- A hétköznapok csodái
- Stresszhelyzetek kezelése és oldása a mindennapokban
- Jövőkép a családban
- A változások elfogadása
- Alkalmazkodás és önérvényesítés összehangolása a családban
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Szeretettel várunk minden párt és családot.
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További információ ITT!

Plakát letöltése ITT!
A klubfoglalkozásokon a részvétel ingyenes.

Kapcsolat
Ilyen módokon tud kapcsolatba lépni velünk:
Cím: 8000, Székesfehérvár Fürdő sor 3.
Tel: 30-540-7251, 30-579-2587
E-mail: szekesfehervar@otthonsegitunk.hu
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