EVP Esték

Hódmezővásárhelyen
Kávéházi beszélgetések a

gyermeknevelés és a lelki egészség
témájában keddenként

Regisztráció 17.00 órától,
előadások 17.30-19.00 óra között.
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Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az EVP Esték előadásokkal egybekötött kávéházi beszélgetések,
amelyek két nagy témában kerülnek megrendezésre:
A Beszélgetés a gyermeknevelésről – szülői készségek fejlesztése egy 6 alkalmas
előadássorozat, melynek célja segítséget nyújtani a szülőknek a gyermekeik nevelésével kapcsolatos esetleges
problémáik, kérdéseik kapcsán.
A Lelki Egészség Vásárhelyi Akadémiája előadássorozat szintén 6 alkalommal kerül
megtartásra. Ennek célja, hogy olyan, a lelki egészséggel kapcsolatos új ismereteket, információkat tárjon a résztvevők elé, amelyek segítségükre lehetnek a testi és lelki egészségi állapot közötti kapcsolat megértésében, illetve saját
és környezetük lelki egészségének javításában.

A kávéházi estéket képzett szakemberek vezetik, a beszélgetések során a résztvevők
feltehetik kérdéseiket és közösen vitathatják meg a témákat.

Helyszín:

Kórház (Dr. Imre József u. 2.) „L” épületének emeleti tréningszobája
A rendezvények ingyenesek, a fogyasztás önköltséges.

A rendezvényeken résztvevők a helyszín italkínálatából válogathatnak.

Január 21.
Január 28.
Február 4.
Február 11.
Február 18.
Február 25.
Március 3.
Március 10.
Szeptember 8.
Szeptember 22.
Szeptember 29.
Október 6.

Majsainé Szénási Tímea (pedagógiai szakpszichológus)

Hogyan segíthet a szülő, ha szorong a gyermek?
Szél Erzsébet (pedagógiai és klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta-jelölt)

Gyermekkori traumák hatásai

Krupa Mónika (gyógypedagógus, terápiás munkatárs)

Mikor vagyok elég jó szülő?

Grezsa-Klein Marianna (teológus, mentálhigiénés szakember),
Dr. Grezsa Ferenc (pszichiáter, mentálhigiénés szakember, szupervizor)

Út a függőséghez – kiút a függőségből

Biró Edit Magdolna (tanácsadó szakpszichológus, Gyászfeldolgozás Módszer Specialista)

Párkapcsolati elégedettség

Szokolné Igaz Enikő (Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány, habilitas kiképző)

Gyógyító Kutyák

Hent Cecília (pszichológus, Gyászfeldolgozás Módszer Specialista)

A gyermeki gyász lélektana

Krupa Mónika (gyógypedagógus, terápiás munkatárs)

Játék- és internetfüggő fiatalok világa
Dr. Rafael Beatrix (klinikai szakpszichológus)

A szívbetegségek hátterében álló lelki tényezők
Fodor Sándor (klinikai szakpszichológus, szexuálterapeuta)

A szorongástól a nárcizmusig, generációs válság
Guti Kornél (klinikai szakpszichológus)

Süllyedés - A lelki betegségek gyógyítása
Hent Cecília (pszichológus, Gyászfeldolgozás Módszer Specialista)

Gyász és megküzdés

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Az aktuális heti programokról tájékozódhat honlapunkon vagy Facebook oldalunkon!

Az előadásokon való részvételi szándékát ajánlott jelezni a honlapunkon megjelenő linken,
melyet a weboldal bal oldalán található képen keresztül tud elérni.
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.
„L” épület, I. emelet, EVP Egészségfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (62) 532-368
E-mail: efi-hodmezovasarhely@evp.hu
Honlap: www.evp.hu
Facebook: evpefi

