ÉLETRE VALÓ!
A Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió „Boldogságkeresők” című egészségfejlesztési programjának
bemutatása
Egy keresztény életvezetési programot szeretnénk Nektek ajánlani, melynek célja a szellemileg
terhelt, tévúton járó fiatal tizenévesek elérése a helyes életút és életforma bemutatásával, a
fókuszpont helyes irányba állításával. A fiatalok megszólításán túl fontos a tartós kapcsolat
kialakítása, hogy tudják, a gondjaikkal van kihez fordulni.
A program bibliai alapon, interaktív módon dolgozza fel a fiatalok számára jelenleg nagyon is aktuális
témákat, mint a helyes önértékelés; a felelősségteljes szexuális életre és családalapításra való
felkészülés; az élet és magzatvédelem; a drog, az alkohol és más függőségek, szenvedélybetegségek
megelőzése; valamint a düh, az agresszió, a konfliktuskezelés és a kommunikáció témáit.
Fontos, hogy a tizenéves fiatalok ezekről minél előbb halljanak és tisztában legyenek a helyzetükkel,
tetteik következményeivel. Ahhoz, hogy Isten előre eltervezett jó tervét megismerhessék a saját
életükre nézve, munkatársakra van szükség, akik elmennek az általános és középiskolákba, és átadják
nekik az üzenetet.
Amire hívunk Téged, az két konzultációs alkalom, melynek célja, hogy ezeket elvégezve önállóan át
tudd adni az üzenetet a tizenéveseknek. Az elméleti tudás elsajátítása mellett ki is próbálhatod
magad, hiszen gyakorlati segítséget is kapsz tapasztalt, felkészült előadóktól.
Ha csak egy kicsit is rámozdult a szíved a témára, akkor ott a helyed a konzultációs alkalmakon.
Az első ilyen alkalom 2018. október 20-án, a második 2018. november 17-én lesz a Gospel
Szuterénben / 1078, Budapest, Murányi utca 61.
A program délelőtt 9.00-kor kezdődik és délután 15.00-ig tart.
Részvételi díj: 2.000 Ft / alkalom, amely ebéd kivételével üdítőt, kávét, snacket, valamint a
programhoz illeszkedő munkafüzeteket, hang- és egyéb információs anyagokat tartalmazza.
A tanfolyam anyaga alkalmas a gyülekezeti, ifjúsági, valamint a tizenévesek csoportos
foglalkozásának tartására is.
Program:
9.00-9.30
9.30-10.15
10.15-10.35
10.45-11.30
11.30-11.50
12.00-12.30
12.30-14.30
14.30-15.00

Orientáció
I. bemutató / Ki vagyok én? Önismereti csoportfoglalkozás iskolai keretekre alkalmazva
Megbeszélés
II. bemutató / Szerelem receptre – Párkapcsolat és következményei
Megbeszélés
Ebédszünet
Görgey Zsuzsa: Élet- és magzatvédelem
Összegzés

A következő konzultációs alkalmon a drogprevenció és agresszió kezelése lesz a fő téma.
Egy kis ízelítő a foglalkozás anyagaiból:
https://www.youtube.com/channel/UCeY8vdWXdafp_lMkRzc7kDw
Jelentkezés /korhatár nélkül!/: https://goo.gl/forms/CtcliwJr3wmkCJ4r2

A regisztráció kitöltésével kifejezed a szándékod, hogy részt veszel a konzultációs alkalmon. Ha
regisztrálsz, és valamiért mégsem tudsz eljönni, kérünk, jelezd felénk! Ez nekünk nagy segítség!
Köszönjük!
Fizetés:
Utalással: Kérjük, a regisztrációs díj utalását a konzultációs nap előtt legkésőbb 3 nappal indítsd el! A
közleménybe tüntesd fel az ÉLETRE VALÓ szót és a jelentkező(k) nevét!
Palánta Sorsfordító Alapítvány
Bankszámlaszám: 10400205- 02010397-00000000
IBAN: HU93 1040 0205 0201 0397 0000 0000
Helyszínen: A díj a helyszínen készpénzben is kifizethető!
Ha szeretnél támogatni olyanokat, akik egyébként nem tudnának részt venni velünk a konzultációs
napon, akkor céladományként felajánlhatod. A támogatás összegét elutalhatod a regisztrációs díjjal
együtt, vagy bedobhatod a helyszínen az erre a célra kihelyezett dobozba.
Kapcsolattartó: Csóka Györgyi: +36 20 326 8745, gyorgyi.csoka@gmail.com

