Pereterapeutide EV100 kingituses osalevad terapeudid, keda saab kutsuda koolitama
Terapeudi nimi
Tiin Kütt

E-mail
tiinakytt@hotmail.com

Telefon

Piirkond
Haapsalu

Keel(ed)
eesti

Viktoria
Šumarova

Kviktoria@mail.ru

56565479

Narva, KohtlaJärve, Jõhvi,
Sillamäe

vene

Ilona
Gassmann

ilonagass@gmail.com
www.paarisuhe.ee

5028095

Tallinn

eesti

Liis Hango

Liis@self.ee

5054500

Tartu, LõunaEesti

Jaan Saar

jaan.saar@vmh.ee

5141179

Viljandi, Tartu

Agne Vilt

agnevilt@hotmail.com

5116200

Saku

Maarika Kongi

maarika@kalmako.ee

5241219

Lääne-ja IdaVirumaa,
Järvamaa

eesti

Kätlin Servet,
Kristina
Timmusk,
Jelena Nikitina

Katlinservet@gmail.com

5149897

Tartu, Jõgeva,
Põlva

eesti

5151367

eesti

Koolitusteemad
Lastega pere teemad. Muutused
ja toimetulek muutustega, paarist
lapseevanemateks
Teismeline peres
Peresuhted lapseoote ajal
Paarisuhted erinevatel pere
arenguetappidel
Miks paarisuhted purunevad?
Paaride seksuaalne teadlikkus

Võimalike koolituste aeg
Ei koolita nädalavahetustel

Dialoog vanemate ja teismeliste
vahel; suhtemustrid; paarisuhte
emotsionaalsed protsessid
Alkohol ja perekond

Juulis ei koolita

Mida saan mina lapsevanemana
teha koduse mönusa õhkkonna
heaks?
Efektiivse suhtlemise põhitõed ja
vanemale vajalikud teadmised
Toimetulek lapsevanemana on
seotud paarisuhtega
Suhete vastastikkusus
peresüsteemis"
Lahutuse mõju lapsele ja kuidas
last toetada
Perekonna allsüsteemid,
hierarhia, piirid.
Toimetulek teismelisega. Vägivald
peres

Ei koolita juulis ja augustis

Koolitab jaanuar-mai 2018

Alates jaanuarist 2018

Koolitab jaan-märts 2018
Nädalapäevadest E,T, K ja
alates 17.00

Eelistavad koolitada õhtuti

Marlen
TammsaarOjamets

marlento@me.com

56800765

Tallinn

eesti,
inglise

Teema kokkuleppel

Kiira Järv

kiira.jarv@gmail.com

5219240

Tartu,
Tartumaa

eesti

Ei koolita detsembris 2017 ja
jaanuaris 2018

Piret Evert

piret.evert@gmail.com

53748414

Tartu

eesti

Keerulised ajad pereelus ja kuidas
nendega toime tulla
Vanaemalt vanaemale pereterapeudi kogemus
Miks otse suhelda kui ringi saab?
"Kolmnurgastamise"kahjulik mõju
lähisuhetele.
Mida minu täiskasvanud lapsed
minult vajavad?
Kuidas olla olemas, et nii mul
endal kui lapsel oleks hea.
Piirid paika - vanemad vs lapsed
Suhtekolmnurgad minu elus ja
kuidas nendega toime tulla?
Minu perekond on minu tugi ressursside otsimine

Lea Treufeldt

leatreufeldt@gmail.com

5023775

Suhete maja

Juulis

Külli Joasaar

kylli.joasaar@gmail.com

53456498

Tallinn,
Harjumaa
Põlva, Võru

Eelistab koolitada vahemikus
märts-aprill ja septembernovember 2018

Margus
Maksimov
Ülle Pikma

margusmx@gmail.com

Teadlik lapsevanem (pahurad ja
halvasti käiituvad lapsed;
probleemse käitumise tagamaad;
lapse vajadused; kuidas last
aidata).
Teadlik paarisuhe (paarisuhte
alustalad; peresüsteemi mõju
indiviidile; oma roll suhtes;
konflikt vs ühendus)
Teema kokkuleppel

ylle.pikma@hariduskeskus.ee

Tallinn,
Viljandi
Pärnu

eesti

eesti

Peresuhted – täpsem teema
kokkuleppel

Nädala sees pigem õhtustel
aegadel nt kell 17:00,
laupäeval sobib ka päevane
aeg.

Alates veebruarist 2018

