JAK PRACUJEME?
SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP
Systemický přístup v sobě zahrnuje různé
postupy a přístupy různých oborů lidské
činnosti: psychologie, pedagogiky, filosofie,
ale i kybernetiky.
V praktické rovině je pro systemický přístup
zásadní respekt, užitečnost a krása.
Kouč (lektor) zachází s účastníkem
workshopu jako s kompetentní, sobě rovnou
bytostí.
Kouč buduje vztah na tom, co funguje,
TAKÉ TO ZNÁTE?
Děti jsou více rozjívené, neposlouchají,
nedělají co dělat mají nebo naopak dělají až
příliš (nepořádku, hluku, průšvihů)?
Cítíte se jako rodiče zmatení? Co je ve
výchově správně a co ne? Bojíte se, že děláte
ve výchově chyby?
Myslíte se, že svět Váš a Vašich dětí se od
sebe nějak vzdálily a že není možné si
rozumět? Rozvedli jste se a nějak se to celé
zadrhlo?
Dohadujete se co dětem povolit a co zakázat?
Zlobí vás, že vás stále někdo radí jak na to?
Bojíte se, že si svá vlastní rodičovská
přesvědčení neprosadíte?

nehodnotí, nediagnostikuje.
Ukazuje se, že právě tento nedirektivní
přístup je velmi efektivní a v praxi je využíván
řadou úspěšných manažerů, ale i celých
firem.

CO ZÍSKÁTE?

BUDETE MÍT ZE SEBE DOBRÝ POCIT,
ZÍSKÁTE NOVÝ POHLED NA SEBE
JAKO NA RODIČE. ZÍSKÁTE NOVÉ
IMPULZY PRO ZMĚNY VE SVÉM
ŽIVOTĚ, KTERÉ MOŽNÁ JIŽ
DLOUHO CHCETE UDĚLAT, ALE
NEVÍTE JAK JE ZVLÁDNOUT. VAŠE
DĚTI VÁM BUDOU MOŽNÁ VDĚČNÉ.

KURZ PRO
(NE)DOKONALÉ
RODIČE

…MOŽNOSTI TU JSOU

PŘEDSTAVOVAL(A) JSEM SI TO ÚPLNĚ
JINAK…

Workshop pro všechny, kteří prožívali (nebo
prožívají) střet rodičovských představ
s realitou všedního dne. Určeno těm, kteří se
cítí nespokojeni a chtějí pro sebe a svou
rodinu změnu.
CHCI BÝT DOBRÝM RODIČEM ALE…

Workshop pro rodiče, kteří hledají tu
správnou cestu k výchově, ale současně jsou
zmatení z množství různých možností a
názorů.
CHCI S TEBOU MLUVIT ALE…

Workshop pro rodiče, kteří mají pocit, že si se
svými dětmi nebo v rodině vůbec nerozumí.
CHCI SVÉ DĚTI VYCHOVÁVAT PO SVÉM
ALE…
Hledáte se jako rodiče? Máte pocit, že je toho moc?
Cítíte se unavení? Nemáte na nic čas? Myslíte si, že
nastal čas s tím něco udělat?

Jak začít?
Můžete začít třeba tak, že se účastníte
jednoho nebo více našich workshopů a
dovolíte si o sobě a o svém okolí přemýšlet
jinak.
Naše workshopy jsou organizované jako
unikátní setkání 6-8 účastníků a dvou
lektorek (koučů), které spolu s účastníky
pracují na jejich rozvoji.

Workshop, pro rodiče, kteří chtějí své děti
vychovávat jinak, ale naráží na nepochopení
okolí.

KDO JSME
Mirka Flemrová & Petra Veselá
Jsme dvě kolegyně, lektorky a koučky, které
věří, že to co umí, může být užitečné pro
ostatní. Umíme se respektuplně napojit na
klienty a současně jim umožnit podívat se na
sebe, svůj život a své nesnáze poněkud
z odstupu a najít tak spolu s nimi nové
možnosti a řešení.
KONTAKT A PŘIHLÁŠENÍ

TERMÍNY

Telefon: +420 606 312 982
E-mail: info@etcetc.cz
www.etcetc.cz

Na vyžádání.

CENA ZA JEDEN WORKSHOP (8 H)

Místo konání: Praha.

1900,- Kč za osobu / 1700,- Kč za osobu při
současném přihlášení dvou osob (partneři,
kamarádky)
6800,- Kč za osobu při zakoupení celého
kurzu/ 6020,- Kč za osobu při zakoupení
celého kurzu dvěma účastníky (partneři,
kamarádky)
V cena zahrnuje menší občerstvení a materiály pro
účastníky.

