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I letos v brněnském Centru naděje a pomoci bude pořádán o letních prázdninách kurz pro
dospívající dívky ve věku 12 -18 let pod názvem Být sama sebou. Jedná se o týdenní kurz,
probíhající tentokrát v termínu 19.7. - 23.7. 2021
V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme životním situacím, které se týkají
těhotenství, mateřství a rodičovství. Významnou část naší
práce představuje úspěšná pomoc párům, kterým se nedaří otěhotnět, a
hledají přirozené cesty, bez technik umělého oplodnění. O osvětu
v oblasti zodpovědného rodičovství se snažíme nejen mezi dospělými.
Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé informace o lidské plodnosti,
povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů.
Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy. Osvědčený,
oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12–18 let je týdenní
prázdninový kurz Být sama sebou, letos v létě jej v našich prostorách
plánujeme v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021.
V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy
pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná, jako je zodpovědný
přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, kvízů a her
věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však ani trochu
odlehčující a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky.V rámci kurzu může
dospívající dívka zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit, a co
naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním a motivací
kurzu také je, aby dívky získaly podněty, které jim pomohou např.
v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve složitém období dospívání.
Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo vnučku, můžete se
podívat na naše stránky www.cenap.cz a zjistit o kurzu více. Také, pokud by Vás zajímala
jakákoli jiná problematika, které se
věnujeme, a se kterou bychom Vám nebo Vašim blízkým mohli pomoci,
neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu i pro Vás!
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