Love365 Luennot ja kurssit
Love365 tarjoaa luentoja ja kursseja joiden tarkoitus on auttaa kuulijaa arjen sujuvuudessa.
Luennoilla kuulija saa vinkkejä, tehtäviä sekä ammattimaisen luennoitsijan opastuksella erilaisia
työkaluja arkeensa. Luennoilla kuulija voi aina valita haluaako osallistua keskusteluihin.
Luennot ja kurssit ovat tarkoitettu organisaatioille ja yhteisöille, jotka haluavat
tarjota niitä eteenpäin alueensa/yhteisönsä jäsenille.

Joskus Rakkaus on piilossa arjen alla.
Siksi tarvitaan pieniä tekoja.
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Sisältötarjonta

Rakentava vuorovaikutus parisuhteessa NVC
Luennolla parit kuulevat NVC-menetelmään perustuen kuinka
kohdata omat ja toisen tarpeet ja tunteet. Parit saavat luennon
aikana tehtäviä ja vinkkejä. He perehtyvät mm. kuuntelemisen
taitoon ja oppivat, kuinka rakentavan vuovovaikutuksen avulla
parisuhteesta ja arjesta saadaan sujuvampi.

Työkaluja parisuhteen ristiriitoihin
Ristiriidat parisuhteessa saavat konkreettisia työkaluja tällä
luennolla. Työkalupakista löytyy niin mitta, suurennuslasi kuin
porakonekin. Miten näillä työkaluilla voi ratkoa parisuhteen
ristiriitoja? Se selviää luennolla, jossa käytetään tukena
Parisuhdekeskus Kataja Ry:n kehittämää materiaalia.

Boostia YH-vanhemmille
Hoidatko kaiken yksin? Tule keventämään taakkaasi
yksinhuoltajia varten teemoitettuun luentoiltaan. Tällä luennolla
kuulija saa voimaa ja ideoita arkeen sekä ymmärrystä
elämäntilanteeseensa.Käytännön vinkit auttavat kuulijaa
kohtaamaan haastavaa arkea helpommin.

Rakasta rohkeasti
Seksuaalisuus on sekä yksilön että parisuhteen voimavara.
Luennolla parit kuulevat läheisyyden merkityksestä, parisuhteen
seksiä rikastavista keinoista, sekä oppivat kuinka keskustella
arasta aiheesta kumppanin kanssa. Luennoitsija kertoo aiheesta
avoimesti, rennosti, lempeästi ja kuulijaa huomioivalla tavalla.

Avaimia parisuhteen tunnetaitoihin
Tunteet ja niistä puhuminen ovat usein avainasemassa
parisuhteen hyvinvointia ajatellen. Siksi on tärkeää omata taitoja,
jotka avaavat avaimen lailla lukkoja, ja helpottavat parisuhteen
kommunikoinnissa. Luento pidetään Parisuhdekeskus Kataja
Ry:n kehittämän materiaalin tukemana.

Eväitä uusperheilyyn
Elo on välillä yhtä hulinaa perheessä, jossa lapset ovat omia,
puolison, yhteisiä tai jotain siltä väliltä. Arkeen mahtuu paljon
käytännön asioita, iloa ja surua. Tämä luento tarjoaa vinkkejä,
vertaistukea ja tietoa uusien suhteiden tuomista rooleista ja
haasteista.

Sisältötarjonta

Yksinhuoltajien keskusteluryhmä
Tämä on usean tapaamisen ryhmä, jossa pohditaan ja jaetaan
yhdessä keinoja arjen helpottamiseksi. Luennoitsija kuuntelee ja
vie keskusteluja eteenpäin tehtävien avulla. Kuulijaa saa
ymmärrystä vanhemmuuden haasteisiin ja vertaistuen voimaa
jaksaakseen arjessa paremmin.

ToimivaPerhe- kurssi
Kurssi on kasvattajille, vanhemmille ja parisuhteessa eläville.
Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin
lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, perheen
ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua,
ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla.
Kurssi perustuu Thomas Gordonin kehittämään menetelmään.

Äitien keskusteluryhmä
Pikkulapsiarki ottaa välillä koville. Tämä on usean tapaamisen
ryhmä, jossa pohditaan ja jaetaan yhdessä keinoja arjen
helpottamiseksi. Luennoitsija kuuntelee ja vie keskusteluja
eteenpäin tehtävien avulla. Kuulijaa saa ymmärrystä
vanhemmuuden haasteisiin ja vertaistuen voimaa jaksaakseen
arjessa paremmin.

Toimiva Vuorovaikutus- kurssi
kurssi voidaan suunnata työyhteisöille, pariskunnille,
harrastusjärjestöille ja se voidaan räätälöidä tarpeen mukaan eri
kohderyhmille. Kurssilla käsitellään ihmisten kohtaamista, omia
tunteita, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla
auttamista ja perehdytään johdattelevasti ristiriitojen
ratkaisemiseen keskustelemalla. Kurssi perustuu Thomas
Gordonin oppeihin.

Ota yhteyttä niin teemme Teille tarjouksen.
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