FamilieForløb
I får, på de første 6 mdr:
★ Værktøjer til hele familien, til at styrke tankegang og ændre vaner
★ Redskaber og værktøjer til struktur, og anerkendende kommunikation
★ Ugentlige opgaver, som familien skal løse sammen, og individuelt, samt
fokus på kvalitetstid til alle
★ Samtaler og brugbare redskaber til netværket omkring familien,
herunder institution og personale

Hvad får I som familie så ud af
et forløb:
I bliver som helhed, bedre til at
kommunikere, og dermed nedbringe
konflikter og misforståelser. I bliver også
bedre til at se og anerkende hinanden. Vi
hjælper jer med at sætte mål for gode
vaner, og fastholde dem.

Vi kan også indgå i dialog med netværk, institution/skole samt
fagpersonale, og derved få en rød tråd i måden at kommunikere med
hinanden - især med barnet/børnene i fokus.

Livet med børn, der har udfordringer med at håndtere en almindelig
hverdag, kan være meget svært at være i for alle parter, og det ender ofte
ud i miskommunikation, mistrivsel og den ene dårlige dag efter den anden.
Vi hjælper med at skabe en positiv hverdag, hvor alle føler sig hørt, set og
forstået. Det gør vi, ved at fokusere på de positive ting, anerkende evner
og talenter, og støtte op om, at alle får et positivt mindset.
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Praktisk info:
●

Forløbet er udviklet af PositiveCenter ApS, og vi bruger udelukkende egne
konsulenter og mentorer. Vi dækker hele Danmark.

●

Vi laver en forventningsafstemning i fællesskab. Derfor skal der
gennemføres et personligt møde (evt. online) inden du kan gå i gang.

●

En stor del af forløbet foregår online, eller telefonisk. Fysiske møder
aftales individuelt med jeres personlige mentor. Ovenstående pris er for
vores grundpakke. Der anbefales for størst mulig effekt, at der tages et
fuldt forløb på 18 mdr. Dette for at struktur og vaner bliver indarbejdet
grundigt og bliver en positiv hverdag, i stedet for en øvelse, der skal
gentages igen og igen.

●

Hvad får I af ekstra i godteposen:
Hvert år vil I få et opfølgende kursusforløb på en weekend, der som
udgangspunkt er fuldt ud betalt, hvis I har taget alle 18 måneders forløb. Her vil
I møde andre familier, og få mulighed for at skabe et netværk af ligesindede. I
vil under samme forudsætninger, få et livslangt medlemskab af vores Forening
Positive Familie Netværk, som ligeledes laver arrangementer og events/ture,
samt kan støtte familierne økonomisk i trængte tider.
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