Vabimo vas na brezplačno predavanje na temo

DRUŽINA
v RIS Dvorec Rakičan, dne 09. 10. 2008 ob 17.00 uri

»Družina ali njena skupnost je predvsem poroštvo za sožitje, edinost in upanje
njenih članov. Zdrava in svobodna ter zlasti odgovorna pa je tista družina, ki je
''bojevnica človeške luči'', iskalka svoje resničnosti, arhitektka svoje duše, svoje
samopodobe ter lastnega smisla.«

Družina je sestavljena iz zelo različnih članov. Že mož in žena sta si močno različna. Tretji
člen odnosov v družini so otroci. Gotovo ni zanemarljivo, da je vsak od njih enkraten in
zato s svojo barvo donosov. Če so v istem domu še stari starši, tudi ti prinesejo k
skupnemu dogajanju svoj delež.
Življenje družine je zaznamovano s skrbjo: za dom, s službenimi obveznostmi, za interese
in želje posameznikov. Vsakdo vse to zaznamuje še s svojim značajem in trenutnim
razpoloženjem - doživljanji. Da pa je življenje še bolj pestro, prihajajo v življenje družine
tudi nenapovedane zadeve od zunaj, npr. obisk sorodnikov, prijateljev, dimnikarja, drugič
se pokvari pralni stroj, pojavi se bolezen ali zgodila se je nesreča.
V svojem domu je vsak najbolj pristen. V družbi prijateljev, kjer se dobivamo občasno,
lahko marsikaj prikrijem, v službi prav tako igram le določeno vlogo, v krogu svoje družine
sem najbolj razkrinkan. V odnosih znotraj družine sem najbolj neposreden, spontan. Prav
zato družina najbolj globoko oblikuje človeka, ga obrusi. Lahko rečemo, da je najboljša
šola za usposabljanje v odnosih.
Vsakdo hrepeni po veselem in zadovoljnem življenju, še posebej v svoji družini. V kolikor
so doma drugačne razmere, je že majhen izgovor priložnost za beg.

Vsebina:
Naloge
Vloge
Funkcionalnost in odnosi
Naše navade
Predavanje bo zajelo definicijo družine in njene osnovne značilnosti, naloge z vidika
družbe in vidika otroka, vrste družin, potrebe, vzgojni cilji, socialne vloge, partnerstvo,
starševstvo in komunikacija skozi vse vidike.

Prijave sprejemamo na naslov:
RIS, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota ali po telefonu (02 535 18 96), telefaksu (02
535 18 97) in elektronski pošti (info@ris-dr.si)
Prosimo povabite tudi prijatelje, sodelavce in znance!
Največje odkritje moje generacije je,
da lahko človek svoje življenje preprosto spremeni,
če le spremeni usmerjenost svojega uma.
(William James)
Biti moraš srečen, da lahko nekoga osrečiš;
treba je nekoga osrečiti, da bi ostal srečen.
(Maeterlinck)
Ni lahko najti sreče v samem sebi in nemogoče jo je najti drugje.

