Vsak ponedeljek
med 16. in 18. uro

Integra Inštitut, Inštitut za razvoj
človekovih potencialov

sofinancira pa

nas najdete
na Prešernovi 8,
3320 Velenje
Za informacije in naročanje
v obravnavo pa nas lahko
kontaktirate tudi:
po telelefonu,
številka 059 037 101,
vsak ponedeljek med 16. in
17.30 uro

Mestna občina Velenje
Zato so storitve za občane Mestne
občine Velenje brezplačne.

ali po elektronski pošti:
svetovalnica@eu-integra.eu

Vse več je otrok, mladostnikov in staršev,
ki tako v vzgojnem kot učnem procesu
potrebujejo podporo strokovnjakov različnih
strok, ob upoštevanju lastnosti in značilnosti
tako otroka ali mladostnika, kot njegovega
družinskega in širšega socialnega okolja.

Svetovalno, korektivno in
terapevtsko delo v svetovalnici
zajema:

Varovanje duševnega zdravja otrok in
mladostnikov je osnovna premisa in
poslanstvo svetovalnice in njenih strokovno
specializiranih storitev usmerjenih v
razreševanje učnih, vzgojnih, vedenjskih,
čustvenih in psihosocialnih motenj in težav.
Različni pristopi in načini dela v obravnavi
potekajo timsko in multidisciplinarno,
vselej usmerjeno v holistični pogled na
posameznika.

99 Pedagoški trening

Svetovalnica ob strokovno svetovalnih storitvah za otroke in mladostnike, starše in
stare starše, organizira tudi vrsto strokovnih
predavanj in omizij, temelječe na načelu
»učeče se skupnosti«.

99 Svetovanje
99 Vzgojna vprašanja
99 Podporno terapijo

Multidisciplinarni tim
svetovalnice sestavljajo
strokovnjaki različnih strok:

99 Trening psihosocialnih veščin za otroke
in mladostnike
99 Trening asertivnosti
99 Likovno in umetnostno terapijo
99 Skupinsko terapijo staršev in otrok, ki
imajo vedenjske težave

99 Zdravnica, specialistka šolske medicine

99 Specifične učne težave in motnje
učenja

99 Specialna pedagoginja

99 Sistemsko družinsko psihoterapijo

99 Socialna delavka, nevrolingvistka

99 Psihologinja
99 Sistemska družinska psihoterapevtka

99 Edukativno suportivno skupinsko
obravnavo splošnih vzgojnih vprašanj za
starše in stare starše

Po potrebi pa tudi delovni in umetnostni
terapevt ter drugi strokovnjaki, zunanji strokovni sodelavci inštituta.

99 Mediacijo

“

Lepa in nova naloga vseh odraslih v procesu podpore in pomoči družinam je skrb
za to, da slišimo glas otroka. Odrasli smo
spoštljivi in odgovorni zavezniki, ki skupaj
z otroki, eksperti iz izkušenj, soustvarjamo
spremembe, ki jih potrebujemo.”
– izr. prof. dr. GABI ČAČINOVIČ VOGRINČIČ
družinska psihoterpatevtka

“Za dobrobit družine je odločilno sodelovanje vseh njenih družinskih članov. Odločilno za uspešno
sodelovanje je vzdušje, v katerem se vse skupaj dogaja. Ne gre toliko za to, kaj počnemo, temveč
predvsem za to, kako to počnemo.” – JASPER JUUL, družinski terapevt

