Stichting Omgaan met Pesten zet zich
invoor hetvoorkomen, tijdig signaleren
en aanpakken van pesten. Wij zien
pesten als een groepsprobleem. We
informeren en trainen verschillende
groepen: kinderen vanaf4 jaar, jongeren
tot 18 jaar, ouders en professionals.

Stichting

CIMCAAN
MET
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Met behulp van de Sta Sterk training van Stichting Omgaan
met Pesten wordt al meer dan 30 jaar met veel succes in heel
Nederland aan kinderen en jongeren geleerd hoe zij op een
respectvolle manier voor zichzelfkunnen opkomen.
Aan het eind van de Sta Sterk training hebben deelnemers
een positiever beeld van zichzelf en meer zelfvertrouwen. Zij
zitten lekkerder in hun vel en voelen zich meer ontspannen,
wat voor henzelf fijn is, maar ook voor de andere gezinsleden.
Daarnaast kunnen deelnemers omgaan met grenzen van
zichzelf en van een ander. Zij kunnen rustig en sterk reageren
als een ander expres over hun grenzen gaat en ook helder
aangeven waar hun grens ligt als de ander deze per ongeluk
overschrijdt. Zij zien ook dat anderen eigen grenzen hebben
en gaan hier respectvol mee om.
Na de training staan deelnemers sterk(er) en lossen lastige
situaties op met positief weerbaar gedrag.

De professionele trainers van Stichting Omgaan met Pesten
zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie.
Tijdens hun intensieve opleiding bij het Kenniscentrum
Omgaan met Pesten hebben zij geleerd te werken met de
Sta Sterk methodiek.
Scholen en andere organisaties kunnen ook bij ons terecht voor:
- Workshops en studiedagen voor professionals
- Ondersteuning bij sociaal veiligheidsbeleid
-Themabijeenkomsten voor ouders
-Antipestprogramma Sta Sterk op School
-Antipestprogramma Omgaan met Elkaar
-Workshop Sta Sterk & Feel Fine Online
- Brugklastraining Stevige Stap
Neem voor meer informatie contact op met de trainer,
stuur een e-mail naar: info@omgaanmetpesten.nl
of bezoek onze website: www.omgaanmetpesten.nl

'Onze Alina werd gepest en werd
steeds stiller. Ze heefi: veel baat
gehad bij de korte en krachtige
readies die haar werden geleerd.
Nu heefi: ze het weer fijn op school:
Samira, moeder van Alina ( 13 jaar)

De trainer:

YosoY
Helen Wildeboer
www.yosoyheiloo.nl
info@yosoyheiloo.nl
06 53 53 92 19

