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SVETOVALNI KOTIČEK

ŠOLA ZA STARŠE

- Priprave na starševstvo.
- Predavanja o skrbi za dojenčka in
prvih vzgojnih korakih.
- Delavnice za krepitev komunikacije,
družinskih odnosov in vzgojnih tehnik.
- Pogovorne delavnice o vzgoji.
- Pogovorne delavnice o postavljanju
meja otrokom v različnih starostnih
obdobjih.

- Individualno svetovanje.
- Podporne skupine (za mlade
mamice, starše, mlade).
- Anonimno svetovanje (telefon,
elektronska pošta).

Potrebna
predhodna
najava!

Email:

baligacmajda@gmail.com

4
UČNA POMOČ

3

- Učna pomoč osnovnošolcem,
srednješolcem in študentom.
- Obvezen predhodni dogovor
z izvajalci učne pomoči.

DELAVNICE ZA PARE

- Krepitev komunikacijskih
veščin.
- Učenje sklepanja kompromisov, dogovarjanja in poslušanja drug drugega.
- Individualni pogovori za pare.

5
AKTIVNOSTI ZA
OTROKE IN MLADE

Ustvarjalne delavnice.
Športne aktivnosti.
Počitniški tabori in aktivnosti.
Počitniško varstvo otrok.
Pogovorne delavnice.
Krepitev komunikacijskih
in socialnih veščin.
- Informativne delavnice.
- Mladinska skupina.
-

Kontakt:
Center za družine Perec
Ulica heroja Mohorja 2
9220 Lendava
Email: center.perec@gmail.com
FB: /PerecCenter
Tel: +386 (69) 763 258
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TANÁCSADÁSI SAROK

- Egyéni tanácsadás.
Előzetes
- Támogató csoportok (fiatal
bejelentés
anyáknak, szülőknek, fiatalok- szükséges!
nak).
- Anonim tanácsadás (telefon,
e-mail).

SZÜLŐISKOLA

- Felkészülés a szülői szerepre.
- Előadások a babagondozásról és
az első nevelési lépésekről.
- A kommunikációt, a családi
kapcsolatokat és a nevelési
technikákat erősítő foglalkozások.
- Foglalkozás a határok felállításáról különböző életkorú
gyermekek számára.
- Kommunikációs foglalkozás a
nevelésről.
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Email:

baligacmajda@gmail.com
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KORREPETÁLÁS
- Tanulási segítség általános
iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak.
- Kötelező előzetes egyeztetés
a tanulási segítség kivitelezőivel.

FOGLALKOZÁSOK
PÁROKNAK

- Kommunikációs készségek
erősítése.
- Kompromisszumok kötése,
megbeszélések és egymás
meghalgatásának tanulása.
- Egyéni beszélgetések pároknak.

-

Kapcsolat:
Perec Családi Központ
Hős Mohor utca 2
9220 Lendva
Email: center.perec@gmail.com
FB: /PerecCenter
Tel: +386 (69) 763 258

TEVÉKENYSÉGEK
GYEREKEKNEK
ÉS FIATALOKNAK

Kreatív foglalkozások.
Sporttevékenységek.
Nyári táborok és tevékenységek.
Szünidei gyermekfelügyelet.
Kommunikációs foglalkozás.
Kommunikációs és szociális
készségek erősítése.
- Tájékoztató foglalkozás.
- Ifjúsági csoport.
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