DIA LOOG
LASTE NIM EL

Koolitusprogrammi eesmärk
• Eesmärgiks on leevendada lastes
lahutusest tulenevaid pingeid ning
lu u a ne il e tu r vali ne ka s v u keskkond.
• Arendada lapsevanemate omavahelist ülesehitavat dialoogi.
• Aidata lapsevanematel paremini
näha peretülide põhjuseid ja
tagajärgi.

Koolitusprogrammi kasu?

DIALOOG LASTE NIMEL
dialooglastenimel@gmail.com
www.dialooglastenimel.ee

• Aitab lastel ja nende vanematel
oma emotsioonidega paremini
toime tulla.
• Suunab muutma oma mittetoimivaid suhtlemismustreid.
• Aitab lapsevanematel märgata
tülide fookuses oma lapsi ja nende
vajadusi.
• Õpetab uusi suhtlemisoskuseid ja
soodustab vanemlikku koostööd.

Koolitusprogramm lapsevanematele,
kellel on käsil või seljataga
keeruline lahkuminek

KELLELE ON MÕELDUD “DIALOOG LASTE NIMEL”?
Koolitusprogramm on mõeldud vanematele, kelle lahkuminek ja lahkusolek on keeruline ning nad
ei jõua kokkuleppele, kuidas toimida laste, eluaseme, finantside ning teiste oluliste teemadega
seoses. Konflikt mõjutab seotud osapoolte elu ja heaolu. Uuringud on korduvalt tõendanud, et
konfliktsel lahkuminekul ja lahusolekul on lapsele tõsised tagajärjed ning seda ka siis, kui
vanemad seda otseselt ei näe või omavahelise pingelise suhtega ei seosta.
Koolitusprogramm hõlmab 8 grupikohtumist.
ning nende ühised lapsed.

Koolitusprogramm koosneb vanematele ja nende lastele mõeldud kaheksast kahe tunni pikkusest
grupikohtumisest, ühest võrgustikukohtumisest ja kahest eelintervjuust. Laste ja vanemate grupid toimuvad
ühel ajal eraldi ruumides. Grupikohtumised kestavad 2 tundi. Koolitus viiakse läbi ~3 kuu jooksul.

Grupikohtumistel peavad osalema mõlemad
partnerid ja nende ühised lapsed.

Täiskasvanute gruppi juhivad kaks terapeuti, kes annavad vanematele uusi teadmisi, kirjeldavad alternatiivseid
lähenemisviise ning viivad läbi harjutusi, et aidata vanematel mittetoimivaid suhtlemismustreid muuta.

Ühte gruppi võetakse kuni 12 lapsevanemat

Grupikohtumistel toimuvad arutelud
keskenduvad vanemaks olemisele, mitte
paarisuhtele.
Programmiga liitumiseks:
• tehakse vanemate ja nende lastega kaks
eelintervjuud;
• korraldatakse üks võrgustikukohtumine.
Tugivõrgustikuks võivad olla lähedased ja/või
sõbrad, kes toetavad osalejaid kogu
programmi jooksul.
Programmiga liitumiseks registreeri end meie
kodulehel www.dialooglastenimel.ee

Lapsevanemad püüavad leida lahendusi nendele probleemidele, mis ikka ja jälle nende vahelistes suhetes esile
kerkivad. Kõik tegevused on suunatud destruktiivse tülitsemise lõpetamisele ja uute suhtlemisviiside
leidmisele. Töö grupis annab võimaluse üksteise näidetest õppida ja teineteist inspireerida. Teistelt
grupiliikmetelt saab tuge ja innustust.
Samal ajal toimuvas laste grupis saab kogeda teiste laste mõistmist ja julgustust, terapeutide tuge ning
väljendada vanemate tülitsemisega seotud tundeid ja mõtteid. Laste grupis tegeletakse loovate tegevustega:
joonistamine, kirjutamine, luuletamine tants, muusika vms. Esikohal on laste heaolu.

