APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

Anna-Joachim Program (2.)
2020.
Kedves Házaspárok!
Az Anna-Joachim Program az Apor Vilmos Katolikus Főiskola speciális tréningje, amely a
gyermekáldásra váró/ vágyó pároknak nyújt átfogó és intenzív szakmai segítséget. A program a
főiskola keresztény szellemiségével és értékrendjével harmonizáló terápiás módszereket gyűjt egy
csokorba egy három hétvégés rendezvénysorozat keretében.
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Campus
Cím: Budapest XX. kerület Török Flóris u. 227-229.
Időpont:
1. hétvége: március 13. péntek 17.00 órától március 15. vasárnap 18.00 óráig
2. hétvége: április 24. péntek 17.00 órától április 26. vasárnap 17.00 óráig
3. hétvége: május 22. péntek 17.00 órától május 24. vasárnap 17.00 óráig
A három hétvégés programsorozat folyamán a résztvevők a főiskola kollégiumi részében két
személyes szobákban kapnak szállást, valamint a menza biztosított számukra. A résztvevő párok által
50.000 Ft-os kaució fizetendő ( az első alkalommal, vagy átutalva addig) , amelynek összegét június
10-én visszautaljuk.
A program célja és tartalma:
A program komplexitása révén hatékonyan szolgálja a lelki dinamika újraszerveződését, a testi-lelki
harmónia helyreállítását és a helyes önismeret kialakítását. A Program csoportfoglalkozásai: autogén
tréning, irodalomterápia, bibliodráma, logoterápia. A hétvégék teljes időtartama alatt lehetősége van a
pároknak pszichológusi team segítségével egyéni, illetve pár-konzultációs üléseken is részt venni.
A programba való jelentkezés feltételei:
● Írásbeli jelentkezés/érdeklődés Hollósi Mária Cecília családterapeuta-jelölt, tanácsadó
szakpszichológusnál, az alábbi e-mail címen: hollosi.cecilia@avkf.hu Határidő: 2020. február
20. (A programban 6 párt tudunk fogadni, a jelentkezési sorrend számít. Kitöltött
jelentkezési lappal és motivációs levéllel.)
● A jelentkezés után szükség van egy bemeneti beszélgetésre, ennek időpontjáról személyes
egyeztetés történik.
● A program 3 hétvégét érint, kérjük, csak azok jelentkezzenek, akik tudják vállalni a teljes
részvételt.

Szeretettel várjuk Önöket!

Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf.: 237
Tel: 27/511-150 Fax: 27/511-141
E-mail cím: avkf@avkf.hu
Honlap: www.avkf.hu

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkező neve:

Szül.év:

Elérhetőség email:

Telefon:

Motivációs levél tartalma:
Röviden foglalja össze a gyermekvárás folyamatának eddigi állomásait.
Írja le, mit remél a programtól?
· Fogalmazza meg néhány mondatban, vagy esetleg készítsen rajzot arról, hogyan élik
meg párjukkal a gyermekvárás nehézségeit.
·
·

Milyen egyéb segítséget vett(ek) már igénybe?

hollosi.cecilia@avkf.hu
Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf.: 237
Tel: 27/511-150 Fax: 27/511-141
E-mail cím: avkf@avkf.hu
Honlap: www.avkf.hu

