

Bračno i obiteljsko savjetovalište i Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja
-

Radionica u sklopu projekta Kompetentan roditelj – kompetentno dijete (V)
12. rujna 2016.
19. rujna 2016.
26. rujna 2016.
1. listopada 2016.

-

Radionica za bračne parove u sklopu projekta Psihosocijalni tretman počinitelja
nasilja
(SON, Slavonski Brod)
12. rujna 2016. - Naš brak danas - tko smo kao par i kakvi želimo biti
26. rujna 2016. - Nismo isti, ali smo ravnopravni!
10. listopada 2016. - Samopoštovanje i poštovanje u partnerskom odnosu
24. listopada 2016. - Kako naše emocije i misli utječu na ponašanje
7. studenoga 2016. - Sukob i nerazumijevanje u partnerskim odnosima
21. studenoga 2016. - Razumijevanje nasilja i posljedice takvog ponašanja
5. prosinca 2016. - Pravila učinkovite komunikacije
19. prosinca 2016. - Povjerenje u partnerskom odnosu

-

Radionice za osnaživanje i povećanje samopoštovanja u sklopu projekta
Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja (SON, Slavonski Brod)
6. veljače 2017. - Uvodni susret - tko sam ja i tko želim biti?
20. veljače 2017. - Poštujem samog sebe
6. ožujka 2017. - Što meni treba?
20. ožujka 2017. - Kako naše emocije i misli utječu na ponašanje
3. travnja 2017. - Ciljevi i samodjelotvornost vs. Strah od neuspjeha
24. travnja 2017. - Stres i suočavanje sa stresom
8. svibnja 2017. - Poteškoće u odnosima i konflikti
22. svibnja 2017. - Učinkovita komunikacija i aktivno slušanje

-

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i obljetnice
rada Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja (12 godina u Slavonskom Brodu)
22. studenoga 2016.

-

Obilježavanje Međunarodnog dana braka: Seminar za bračne parove – projekt
Bračnih i obiteljskih savjetovališta (KBF Đakovo)
11. veljače 2017.

-

Obilježavanje Dana obitelji, Bračno i obiteljsko savjetovalište u Osijeku i
Slavonskom Brodu
15. svibnja 2017.

-

Početak akcije 'Jedna svijeća za svjetlo u obitelji' u Osijeku i Slavonskom Brodu, te
promocija akcije u Župi Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu
8. ožujka 2017.

-

Psihološko-duhovni seminar za muškarce
9. – 11. rujna 2016. (Park prirode Papuk – Jankovac)
15. – 18. lipnja 2017. (Lovran)

