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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ομάδα Γονέων
“Ο Ρόλος του Γονέα Σήμερα”
Στα πλαίσια της υλοποίησης των δράσεων του, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων &
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου 'Οδοιπορικό', διοργανώνει ομάδα
γονέων η οποία απευθύνεται σε γονείς παιδιών κάθε ηλικίας. Ο θεσμός της οικογένειας και
ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, η ποιότητα
των συναισθηματικών τους σχέσεων, καθώς και η οριοθέτηση και η θέσπιση κανόνων,
καθιστούν τον ρόλο του γονέα ως ενός από τους πιο δύσκολους και απαιτητικούς στην
κοινωνία μας.
Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας είναι η επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τη ενίσχυση
του γονεϊκού ρόλου, τη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ
γονιών και παιδιών, τη διαχείριση του άγχους στη οικογένεια κλπ.
Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν έως είκοσι (20) άτομα. Θα πραγματοποιηθεί στο χώρο
του Οδοιπορικού (Κρυστάλλη 49, Περιστέρι-περιοχή Τσαλαβούτα, κοντά στη στάση Μετρό
¨Άγιος Αντώνιος¨). Θα ξεκινήσει την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και θα ολοκληρωθεί σε επτά (7)
συναντήσεις. Οι ώρες των συναντήσεων θα είναι από τις 17.00 έως τις 19.00.
Τον συντονισμό της ομάδας έχει η κα Μαρία Πελεκανάκη, Κοινωνική ΛειτουργόςΨυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Οδοιπορικού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τη σχετική αίτηση στο email του Οδοιπορικού
kp.odiporiko@yahoo.gr ή να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλέφωνο 2105786888 έως
την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019.
Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους στην ομάδα μέχρι και
την Παρασκευή 5 Απριλίου 2018.
Όλες οι δράσεις του Οδοιπορικού υλοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των
συμμετεχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων &
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό», μπορείτε να
επικοινωνείτε με το τηλέφωνο του Κέντρου 2105786888, φαξ 2105723734 και email
kp.odiporiko@yahoo.gr

Κρυστάλλη 49 τ.κ. 12131 Περιστέρι
τηλ: 210 57.86.888 fax: 210 57.23.734 email: kp.odiporiko@yahoo.gr
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¨ Ο Ρόλος του Γονέα Σήμερα ¨

Ονοματεπώνυμο

Ηλικία παιδιού/παιδιών

Πηγή ενημέρωσης για την ομάδα
Έχετε πάρει μέρος σε άλλη
ομάδα/ δράση του
“Οδοιπορικού”;
Αν ναι, σε ποια;
Είστε δημότης η κάτοικος
Περιστερίου;

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Email
Συναινώ ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή και ενημέρωση για τις
εκδηλώσεις και δράσεις που αφορούν το Κέντρο Πρόληψης.
Τα στοιχεία των αποδεκτών δεν διατίθενται ούτε πρόκειται να διατεθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν
αποκλειστικά και μόνο για χρήση του Κέντρου Πρόληψης.

Ημερομηνία……./..…./…….
Υπογραφή………………….
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