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Servicii
Workshop-uri pentru parinti, Consiliere individuala parinti, familii.

Workshop-uri consolidare relatie in echipa ( corporate, scoli ).

Realizare concept evenimente de tip conferinte, gale, targuri educationale.

Realizare strategie proiecte de Responsabilitate Sociala.

Redactare texte pe teme din zona social, educational, dezvoltare personala.

UNDE si CUM?
Pentru oameni si catre oameni. Unde se intalneste cererea cu oferta si pentru o
oamenii care rezoneaza cu valorile mele.
Acolo unde sunt solicitate serviciile – in companii, scoli, licee, gradinite, cluburi,
acolo unde sunt grupuri de oameni. Raspund la cereri de oferte, fie daca vin de la o
companie, institutie , fie daca vin de la o singura persoana.
Se pot oganiza intalniri de tip workshop, conferinta sau intalniri individuale, atat in
cadrul companiei, institutiei cat si in locatii alese de comun acord.

Metoda de lucru in tot ce initiez este sub semnul lui “a face”, “a trai”. Formarea in
psihodrama este baza de la care pornesc in organizarea intalnirilor dintre oameni.
Inainte de orice workshop plec de la premiza ca raspunsul cel mai bun este la
fiecare participant. Si atunci cand este nevoie de consolidarea echipei sunt sigura
ca raspunsul optim vine de la Grup.
Psihodrama, ca „laborator in care sa invatam sa traim” (J.L.Moreno) ne ajuta sa
descoperim frumusetea vietii, sa gasim raspunsuri noi la situatii vechi.

Despre mine:

Inainte de “a face” care ma caracterizeaza si sub semnul caruia m-am dezvoltat si am
dezvoltat lucruri am invatat in ultimii ani despre “a fi”.
Sunt Trainer pentru Rolurile Tale, Psiholog , Psihoterapeut in formare in psihodrama
clasica, mama a patru copii de 1, 4, 9 si 18 ani, sotie, initiator de proiecte educationale.
Scriu cu daruire si asumare pe www.nicoletalarisa.ro si am inceput o serie de
colaborari cu presa scrisa si radio. Despre proiectele dezvoltate, oricand, cu drag, insa
ce este important de mentionat acum si aici: cel mai important proiect la care lucrez
permanent inainte de a insoti un om sau un grup de oameni este proiectul cu mine
insami: am intrat in terapie individuala doi ani si am participat la multe ore de
dezvoltare personala atunci cand am simtit ca am lucruri de asezat, de integrat sau de
gasit noi raspunsuri. Cred in puterea oamenilor de a se schimba. Am inceput cu mine.
Ma antrenez permanent sa nu judec oamenii si sa ii insotesc catre cel mai bun adevar:
al lor. Fiecare adevar merita respectul lui si fiecare om o sansa de a a fi bine cu el, Aici
si Acum, in aceasta viata.
Pentru intrebari, propuneri de colaborare, idei : intrebari@nicoletalarisa.ro; 0720206636

