
          OD BLIZU 
        ZAVOD ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN OSEBNO RAST, BENEDIKT 
                odblizu@gmail.com
    »Obvladovanje drugih je vpliv, obvladovanje sebe je prava moč.« 
          (Lao Tzu) 

 

 

 

 

 

 

VABILO ZA VKLJUČITEV V 
PSIHOSOCIALNI PROGRAM- PODPORA 
DRUŽINAM V TVEGANIH IN/ALI 
KONFLIKTNIH SITUACIJAH   

Živeti kvalitetno, imeti dobre medsebojne 
odnose, premagovati konfliktne in  krizne 

situacije so izzivi današnjega časa. 

Včasih se zgodi, da nam ne gre tako, kot bi 
želeli in potrebujemo podporo, pomoč, 
skupno iskanje rešitev, nov pogled na 
situacijo, spremembo… 

Ljudje smo motivirani za boljše življenje, 
trenutna življenjska situacija nam lahko 
predstavlja izziv k potrebni spremembi. 

Skupaj z nami jo lahko dosežete! 

 

VKLJUČITEV V PROGRAM 

Vabimo vas, da se vključite v psihosocialni 
program, ki je namenjen staršem ali 
osebam, ki izvajajo starševsko skrb.  

Program se bo izvajal v obliki osem (8) 
zaporednih delavnic, na lokaciji Javni 
zavod, knjižnica Gornja Radgona (vhod 
Izobraževanje odraslih, II. nadstropje), Trg 
svobode 4, 9250 Gornja Radgona. 
Posamezna delavnica traja tri šolske ure.  
Delavnice so za udeležene brezplačne.  

Za udeležbo na vsaki delavnici je 
obvezna predhodna prijava! 

Prednost pri vključitvi imajo starši, ki so in/ali  
še sodelujejo v storitvah Centra za socialno 
delo. 

Udeleženci vsake delavnice morajo 
izpolnjevati PCT ukrepe za zajezitev širjenja 
okužb, oziroma pogoje v skladu z veljavnimi 
predpisi!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavite se na e-naslov: 
odblizu@gmail.com ali po telefonu na tel. 
št.: 041/622-348 (Marija Šauperl). 
 
VSEBINA IN ČAS IZVEDBE 

Delavnice bodo potekale v naslednjem 
vsebinskem in časovnem zaporedju:  

1.Ločitev / razpad zunajzakonske skupnosti 
– izzivi staršev in (z)možnosti za spremembe 
v korist otroka, dne 24.9.2021 ob 17.00 uri.  

2.Čustva in zavedanje,  čustvene sheme, 
ravnanje s čustvi v povezanosti s 
starševskimi kompetencami, dne 1.10.2021 
ob 17.00 uri.  

3.Potrebe otrok, prepoznavanje potreb in 
zadovoljevanje teh v družinah, ko starša 
živita ločeno, dne 8.10.2021 ob 17.00 uri. 

4.Skupna vzgoja in starševska skrb, dne 
22.10.2021 ob 17.00 uri.  

5.Komunikacija in odnos z bivšim 
partnerjem, staršem skupnega otroka, dne 
29.10.2021 ob 17.00 uri. 

6.Tveganja in rizične situacije – nasilje v 
družini, dne 5.11.2021 ob 17.00 uri. 

7.Tveganja in rizične situacije – odvisnosti 
pri katerem od staršev, dne 12.11.2021 ob 
17.00 uri. 

8.Skrb za otroka v rejniški družini, dne 
19.11.2021 ob 17.00 uri,  

IZVAJALCI  

Program izvaja zavod Od blizu, Zavod za 
kakovost življenja in osebno rast, Benedikt. 

 
Program bo izveden v okviru Podpore družinam 
v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah, ki 

ga financira Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 

 
Od Blizu, Zavod za kakovost življenja in osebno 

rast, Benedikt. Vse pravice pridržane. 

mailto:odblizu@gmail.com

