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Op Eigen Kracht - samen met De Regenboog Groep (10 bijeenkomsten)

Menu Groepstrainingen

Voor buurtbewoners met weinig geld die hun "Eigen Kracht" willen ervaren. 
Ontvangen en delen: uitwisselen van tips over omgaan met weinig geld, gezond eten, bewegen,
leuke uitjes en nog veel meer!

Voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld.
Oefeningen om jezelf te verdedigen en gesprekken om sterker te worden.

Voor buurtbewoners die willen leren zich zelfverzekerder te voelen.
Werken aan je eigen leerdoelen door oefeningen en theorie.

Voor buurtbewoners die voor familie, een vriend of buur met een ziekte of handicap zorgen.
Er worden onderwerpen die jij als mantelzorger tegenkomt besproken.

AMWAHT: Amsterdamse Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst 
(16 bijeenkomsten)
Voor buurtbewoners die zorgen voor een dierbare én zichzelf willen (blijven) ontwikkelen.
Door ervaringen van deelnemers en onderwerpen wordt de kracht van jou als mantelzorger versterkt.

Voor vrouwen met overgewicht.
Met behulp van een coach, diëtiste en maatschappelijk werker beter in je vel zitten.

Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s) die te maken hebben (gehad) met
heftige ruzies thuis. 
Al spelend leren omgaan met de ervaring. Ouder(s)/verzorger(s) gaan met elkaar in gesprek.

En nu ik - samen met De Blijf Groep (9 bijeenkomsten)

Mindfulness Training (8 bijeenkomsten)

Voor buurtbewoners die willen leren omgaan met negatieve gedachten of stress en zichzelf beter 
willen leren kennen.
Oefeningen om te mediteren en theorie.
doras.nl/mindfulness/

Belangstelling of vragen? Neem contact op met Brigitte Sebregts via 06 - 5146 7895 

of b.sebregts@doras.nl.

Assertiviteitstraining (8 bijeenkomsten)

Sterk - samen met De Blijf Groep (12 bijeenkomsten)

Ik ben Mantelzorger! (3 bijeenkomsten)

Gewichtige Dames (drie maanden lang bijeenkomsten en begeleiding)

doras.nl/sterk-training-weerbaarheid-voor-vrouwen/

doras.nl/op-eigen-kracht/

doras.nl/assertiviteitstraining/
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Menu Groepsbijeenkomsten

Iedereen kan naar de trainingen of bijeenkomsten komen.
Meedoen is veilig: alles is coronaproof!

Ga voor meer informatie naar www.doras.nl.
Kom je er niet uit? Bel (020) 435 45 55 of mail info@doras.nl.

Voor buurtbewoners die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld in een relatie.
Leren omgaan met de ervaringen met geweld en het voorkomen van geweld in de toekomst.

Voor buurtbewoners die stress ervaren in hun leven.
Aan de hand van onderwerpen leer je beter omgaan met stress.

Roken Enzo (wekelijkse inloop)
Voor mensen die gestopt zijn met roken, mensen die nog roken en mensen die nog twijfelen.
Wekelijkse inloop waar onderwerpen en eigen vragen worden besproken.

Mantelzorglunch
Voor buurtbewoners die voor familie, een vriend of buur met een ziekte of handicap zorgen.
Een lunch waar iedere keer een ander onderwerp over mantelzorg wordt besproken.

Voor buurtbewoners die een dierbare zijn verloren. 
Gesprekken voeren aan de hand van onderwerpen die worden behandeld.

Informatie Wonen Binnen & Buiten Amsterdam - zes keer per jaar
Workshop voor buurtbewoners die overwegen om buiten Amsterdam te gaan wonen of daar
meer over willen weten. De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten.

Voor buurtbewoners met dementie (ziekte waardoor je snel dingen vergeet), hun partner,
familie, vrienden of hulpverlener.
Geven en uitwisselen van informatie aan de hand van verschillende onderwerpen.

Je bent niet de enige - samen met De Blijf Groep (10 bijeenkomsten)

Omgaan met stress (4 bijeenkomsten)

Nabestaanden Café (een keer per maand)

Alzheimer Café (een keer per maand)

doras.nl/omgaan-met-stress/

doras.nl/je-bent-niet-de-enige/

doras.nl/nabestaanden-cafe/

doras.nl/mantelzorglunch/

doras.nl/alzheimer-cafe/

doras.nl/informatie-wonen-binnen-en-buiten-amsterdam/

gezond-noord.nl/events/roken-enzo/
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