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danişmanlik hizmeti
veriyoruz

eşlik ediyoruz

biz bilgilendiriyoruz

Eğitim tavsiyesi

Evilik ve birliktelik danişmanlığı

Önleme

•

Eğitim ve çocuk gelisme hakında genel sorular
(sınıslar, kurallar, güvensıslik gibi)

•

bir ortak hayatın yaratılması

•

dersler ve veli aksamları

•

Sosyal davranişta anormallikter (mesela agresif davraniş, korku, geri adımatmak)

•

evlilikte sorun ve problem cözümü

•

danışmanlığın görevi üzerine bilgiler

•

ayrılık ve boşanma durumunda ebeveyn
sorumluluğunu yerine getirilmesi

•

cocuk ve ebeveyn grupları

•

ana okullarinda ve okullarda yerınde danışmanlık

•

ana okullarinda ve okullarda ebevyin danışma
grupları

•

Aile içi kavga ve problemler

•

Okuld ve ana okulda sorunlar

•

Geçiş çiğlıkları (okul kaydı ergenlik çağı)

•

Tiziksel ve cinsel taciz

•

velayet ve çevre sorunları dan ebevyn
endişeleri

Yaşam danışmanlığı

Denetleme

Gençler için danışmanlik

•

•

•

Aile içi problemler

hayatın zor dönemleri ve zor yaşam basamakları

•

•

Korkular, güvensizlik, nüzün agresif
davraniş

depresion, korku ve yanlızlık gibi ruhsal sorunlar inanç ve anlam soruları

ana okullarinda ve okullarda mesleki
calışmalar

•

gençlik sosyal tesislerinde çalışmalar

•

diğer pisikososyal meslekı çalışmaları

•

İlişkive arkadaşlık sorunları

•

eğıtım uzmanları için meslekı eğitim olanakları

•

Cinsellik

•

madde 8a,b SGB VIII’e göre koruma oluşturma

•

Eğitim ve mesleki gelışme zorlukları

•

Sorunlu alışkanlıklar (mesela, medya,
ile ilgili, alkol, esrar, yemek)

•

Kend kendine zarar vermek, kendinden 		
şüphe etmek ve intanar

•

İstismar ve şiddet deneyimi

