Wat kunnen wij op het VO voor
jou betekenen op het gebied van
dip, depressie en angst?

Arkin Preventie Jeugd geeft op het VO zowel klassikale trainingen als
groepstrainingen voor jongeren.
Het aanbod heeft als doel het voorkomen en bespreekbaar
maken van angst- en somberheidsklachten bij jongeren. Wij zien
dat jongeren deze gevoelens vaak alleen met zich meedragen en
leren hen middels ons aanbod deze gevoelens juist uit te spreken.
Ook krijgen zij meer inzicht in hun gevoelens en welke tools zij zelf
kunnen inzetten om beter in hun vel te gaan zitten.

Kijk op de achterzijde voor meer informatie over ons aanbod.
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Jongeren leren hun
geluksgevoel te versterken!

Thema les: dip, depressie en COVID-19
Een eenmalige klassikale les voor jongeren met als doel
het bevorderen van welbevinden en geluk ter

maar ook leuke dingen doen en goed voor jezelf
zorgen!

Wist je dat...
STAR staat voor Solve,
Think, Act, Relax?

voorkoming of vermindering van somberheidsklachten
in tijden van COVID-19 en de daarmee gepaarde
maatregelen. Dit wordt gedaan door het bespreekbaar
maken van moeilijke situaties, problemen of
beperkingen en de eventuele gevolgen ervan op de
gemoedstoestand van de jongeren. Daarbij worden er
tips en adviezen gegeven over hoe het beste met de
situatie om te gaan.
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