FELHÍVÁS Elefánt a nappaliban tréning – ONLINE
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Pszichoszociális Szolgálatának szenvedélybeteg szülők felnőtt és kiskorú gyermekeinek
segítése érdekében végzett munkája (AAP program) újabb állomáshoz érkezett. 2021. év elején
közzétettük az Elefánt a nappaliban névre keresztelt segédanyagot, mely célja, hogy eszközt
adjon a gyermekekkel dolgozó szakemberek kezébe. A kiadvány a szenvedélybetegség a családban témát dolgozza
fel, ehhez szakirodalmi háttéranyagokat, fiataloknak kézbe adható szóróanyagokat és foglalkozásterveket is
tartalmaz 5-12. évfolyamos diákokkal való csoportmunkához. A kézikönyv használatához egy tréninget állítottunk
össze azok számára, akiknek segítség, ha saját élménnyel is rendelkeznek vagy más szakemberekkel is
megvitathatják az anyagban szereplő útmutatásokat. A közel egy éve fennálló egészségügyi helyzethez

alkalmazkodva a tréninget online tartjuk meg.
Az Elefánt a nappaliban tréning rövid bemutatása:
A tréning célja, hogy összefoglalja a legszükségesebb ismereteket a szenvedélybeteg család témában és felkészítse
a gyermekekkel dolgozó szakembereket egy foglalkozássorozat tartására saját élmények nyújtásával. A tréning
során ismeretátadás, csoportmunka és dramatikus munka várható. Egy tréning két fél napból áll (lásd az időpontokat
lent). A tréning módja: saját élményű csoportmunka az online térben
Két tréning időpontot hirdetünk meg:
1.

2021. május 12. szerda és május 13. csütörtök 9.00-13.00 között mindkét nap

2.

2021. május 17. hétfő és május 19. szerda 9.00-13.00 között mindkét nap

A tréning online formában zajlik, ezért is bontottuk két fél napra. A részvételhez laptop vagy asztali számítógép
használatát javasoljuk, mikrofon és kamera elérhetőséggel.
Jelentkezési határidő: 2021. május 3. (1. trénig). és május 10. (2. tréning)
A tréning minimum 9, maximum 16 fővel kerül megtartásra.
A megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudjuk befogadni. A jelentkezés befogadása nem jelent
automatikus felvételt. A jelentkezési határidő lejárta után elektronikus levélben értesítjük a jelentkezőket.
Elsősorban azokat a jelentkezőket tudjuk fogadni, akiknek lehetőségük van a tréningen megszerzett tudást
munkájuk során a gyakorlatban alkalmazni.
Jelentkezni az alábbi linken elérhető google űrlap kitöltésével lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1CJnPrOiDqcF_zTSo7ZZtTWlx6lH9oQj8mUw9-EaqjH4/edit
A tréningen való részvételhez történő hozzájárulás (jelképes) díja 2.000 Ft. Ez az összeg tartalmazza az
Elefánt a nappaliban anyagot nyomtatott formában, mely a tréning után vehető át az MMSZ Fogadó
intézményében. Amennyiben a résztvevő kedvezményes áron kívánja megvásárolni Jerry Moe: Gyerekszemmel a
függőségről és felépülésről c. könyvét, akkor 3.000 Ft részvételi díj ellenében ezt a könyvet is megkapja.
A részvételi díjat a képzés első napja előtt legkésőbb 3 nappal kérjük átutalni, a 10300002-10499510-49010018
bankszámlaszámra. Számlatulajdonos: Kormos Piroska. Megjegyzés: „Elefánt”, a résztvevő neve, számlázási címe.
A képzés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázatából az NKA támogatásával valósul meg.

