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UVODNE BESEDE
Socialna zbornica Slovenije je v skladu s 15. členom Pravilnika o načrtovanju in
organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št.
120/04) pripravila Katalog programov stalnega strokovnega usposabljanja, v katerem
so zbrani verificirani oziroma verificirani in točkovani programi stalnega strokovnega
usposabljanja v letu 2007.
V letu 2007 je bilo 5 programov verificiranih ter 34 programov verificiranih in
točkovanih.
Programi so namenjeni strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem na področju
socialnega varstva ter zaposlenim na drugih področjih (zdravstvo, šolstvo,
pravosodje) in so razvrščeni v tri vsebinske sklope:
A – javna pooblastila,
B – socialnovarstvene storitve,
C – specifična znanja za delo.
V okviru posameznega vsebinskega sklopa so programi podrobneje predstavljeni s
podatki o organizatorju in naslovu programa, številu točk, koordinatorju in trajanju
programa. Navedenim podatkom sledi še povzetek vsebine.
Vse podrobnejše informacije posredujejo koordinatorji programov, ki med drugim
tudi zbirajo prijave za udeležbo v programih usposabljanja.
Veljavnost verificiranih in točkovanih programov v trajanju do 60 pedagoških ur je 2
leti, za daljše programe pa 4 leta.

Mihael MARKOČ, svetovalec
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A. JAVNA POOBLASTILA
V letu 2007 ni bilo nobenega programa iz vsebinskega sklopa A – javna pooblastila.

B. SOCIALNOVARSTVENE STORITVE
FIRIS IMPERL & CO. d.n.o., Razvojni inženiring socialnega varstva
Tržaška 90/j, 1370 Logatec
1 – SEMINAR ZA SOCIALNE OSKRBOVALKE NA DOMU
Koordinatorica: Tanja Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: tanja.imperl@siol.net
Število ur: 15 ur (predavanja: 12 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: Dvodnevni seminar za socialne oskrbovalke na domu je sestavljen iz treh vsebin:
Razumevanje in oskrba starostnikov z depresijo, Pomen prepoznavanja temperamentnih lastnosti
starostnikov in Kje so meje dela in odgovornosti socialne oskrbovalke na domu. Depresija je zapletena
motnja zdravja, ki prizadene področje razpoloženja in čustvovanja, mišljenja in kognitivnih
(spominskih funkcij), spremeni psihomotorično aktivnost, ter se manifestira z raznolikimi telesnimi
simptomi. Depresija predstavlja veliko breme, ne le za posameznika, temveč tudi za njegovo družino.
Seminar bo ponudil vrsto napotkov, kako naj socialna oskrbovalka na domu pristopi in ravna v primeru
depresivnih starostnikov. Druga vsebina je s področja prepoznavanja temperamentnih lastnosti
starostnikov. Tretja vsebina je predvsem praktične narave in zajema opredelitev meje dela in
odgovornosti socialne oskrbovalke na domu. Ker so socialne oskrbovalke na domu največkrat same pri
izvajanju storitev na domu, so pogoste težave pa tudi skušnjave preseganja pristojnosti in strokovne
kompetentnosti, za katero so odgovorne in usposobljene.

C. SPECIFIČNA ZNANJA ZA DELO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Topniška 31, 1000 Ljubljana
2 – USPOSABLJANJE SUPERVIZORJEV II
Število točk: 4
Koordinatorica: viš. pred. spec. Vida Miloševič Arnold, tel.: 01/300 62 33, e-pošta:
vida.m.arnold@fsd.uni-lj.si
Število ur: 150 ur (predavanja: 50 ur, praktično delo: 150 ur)
Povzetek vsebine: Program je bil nadaljevanje enoletnega programa, ki je bil namenjen izključno
tistim, ki so uspešno končali predhodni program Usposabljanje za supervizijo strokovnega dela. V
programu je bil poudarek na praktičnem usposabljanju udeležencev za opravljanje vloge supervizorja,
ki je potekal v obliki različnih aktivnostih (vodenje lastne supervizije: vsak udeleženec je delal s svojo
supervizijsko skupino; sodelovanje v intervizijski skupini, kjer so udeleženci obravnavali odprta
vprašanja, povezana s svojim supervizijskim delom; sodelovanje v meta superviziji, kjer so udeleženci
črpali supervizijska vprašanja iz svojega dela v vlogi supervizorjev). Kot praktični del je bil tudi
teoretični del naravnan tako, da je prispeval k večji kompetentnosti dela supervizorjev.
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SinesiS d.o.o.
Sončna pot 19, 1260 Ljubljana Polje
3 – KOMUNIKACIJA Z AGRESIVNO STRANKO
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Aleksandra Martinovič, tel.: 01/542 40 14, gsm: 041 679 057, e-pošta:
sinesis@siol.net
Število ur: 8 ur (predavanja: 5 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: Seminar pripravlja strokovne delavce na pristope, ki zmanjšujejo napetosti v
odnosih, ko se srečujejo z različnostjo stališč, tekmovalnostjo in konflikti. Pripravlja jih na
vzpostavljanje kontakta z agresivno osebo ter upoštevanje čustvovanja, mišljenja in delovanja v
konfliktu. Nudi učenje komunikacijskih opcij preko vaj in študija primerov. Udeleženci pridobijo
osnovna preventivna znanja za deeskalacijo agresivnega vedenja, mišljenja in čustvovanja pri stranki.
Povečajo število svojih komunikacijskih izborov, zmanjšajo svojo potencialno anksioznost in pridobijo
izhodišča za povečanje samozavesti v ogrožujočih delovnih situacijah.

SVETOVALNICA MEDIS
Ulica Heroja Staneta 1 b, 3310 Žalec
4 – OSNOVE STRATEŠKE KOMUNIKACIJE – PRVI KORAKI VZPOSTAVITVE DELOVNEGA
ODNOSA S STRANKO
Število točk: 2,5
Koordinatorica: mag. Irena Pražnikar, gsm: 031 327 002, e-pošta: ip.medis@siol.net
Število ur: 30 ur (predavanja: 18 ur, praktično delo: 12 ur)
Povzetek vsebine: Pretekle izkušnje imajo velikokrat odločujoč pomen na odzivanje in ravnanje v
odnosu z drugimi. Vplivajo na našo predstavo o pomenu dogodkov in s tem tudi na model rešitve, ki
ga izberemo. Na tak način uporabljamo za reševanje istovrstnih problemov enake rešitve in se
zapletamo v krog – običajno neuspehov ali nezadovoljivih izzivov. Vsak človek si ustvarja svojo
resničnost sam, torej lahko nanjo tudi vpliva. Če lahko sprejmemo tezo, da ima vsako vedenje v
danem trenutku pozitiven namen, lahko neobremenjeno pristopimo v svetovalni odnos s ciljem, da
skupaj z uporabnikom odpiramo možnosti za spreminjanja in več možnosti izbire v zaznavanju,
vedenju in ravnanju. Vsaka sprememba v vedenju pa mora biti ekološka, upoštevati mora okolje,
situacijo in druge udeležence. Udeleženci bodo v izkustvenih delavnicah v paru prepoznavali model
naklonjenosti in nasprotovanj v komunikaciji, posledično sodelovanje in odpore oz. nasprotovanja v
komunikaciji. Prepoznavanje reakcij v komunikaciji pa je pogoj za prepoznavanje, kje je in kam vodi
svetovalni proces. Odzivi namreč morda narekujejo potrebo po preverjanju odnosa med sodelujočima
in odgovorom na vprašanje, ali je vzpostavljen dober stik. Duševni procesi pri svetovalcu in
svetovancu se odražajo tudi na telesni ravni, zato bo pomembno področje s pomočjo izkustvenih vaj,
spoznavanje petih čutov.
5 - SOCIALNO DELO V TIMU - MODEL USPEŠNEGA PARTNERSTVA
Število točk: 2,5
Koordinatorica: mag. Irena Pražnikar, gsm: 031 327 002, e-pošta: ip.medis@siol.net
Število ur: 32 ur (predavanja: 18 ur, praktično delo: 14 ur)
Povzetek vsebine: Tudi v socialnem varstvu je postalo timsko delo priljubljen način dela. Kot
horizontalna delovna metoda zahteva od udeležencev, članov tima, uporabo različnih veščin. Poleg
tega, da je timsko delo temelj vsakega uspešnega vodenja, je tudi nenehno spreminjajoča se
dinamična sila, ki v sodelovanju povezuje več ljudi, ki delujejo v smeri zastavljenega cilja. Kompleksni
problemi, pri obravnavi, katerih poleg osrednjih akterjev, uporabnikov socialno varstvenih storitev,
sodelujejo strokovnjaki iz različnih področji in pogosto iz različnih institucij, zahtevajo tudi od le – teh
poznavanje veščin in zakonitosti uspešnega timskega dela. Le tako je mogoče zagotoviti po eni strani
ohranjanje njihove strokovne kompetentnosti, enakopravno sodelovanje, predvsem pa, ob
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upoštevanju koristi in potreb uporabnika socialno varstvene storitve, doseganje interdisciplinarnega
konsenza.
ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana
6 - SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA IN SKUPNOSTNA SKRB – OSNOVNI MODUL: UVOD V
SKUPNOSTNO PSIHIATRIJO IN SKUPNOSTNO SKRB
Število točk: 1
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolnicar@sent-si.org
Število ur: 16 ur (predavanja: 8 ur, praktično delo: 8 ur)
Povzetek vsebine: Izobraževalni modul Uvod v skupnostno psihiatrijo in skupnostno skrb je osnovni
modul izobraževalnega programa Skupnostna psihiatrija in skupnostna skrb, ki je bil oblikovan v
povezavi z visokošolskimi institucijami, uporabniki služb za duševno zdravje, njihovimi svojci ter s
strokovnjaki na področju duševnega zdravja. Namenjen je strokovnjakom, ki delajo z osebami z
duševnimi motnjami v skupnosti. Strokovni delavci, ki se pri svoji delovni praksi srečujejo z ljudmi z
duševnimi motnjami, bodo pridobili dodatna strokovna znanja o skupnostni skrbi, nujnih posegih,
psihosocialni rehabilitaciji, vodenju in načelih skupnostnega dela, ter pravnem položaju uporabnikov
na področju duševnega zdravja. Prepoznavanje duševnih motenj in poznavanje osnov njihovega
zdravljenja in rehabilitacije je temelj za kakovostno strokovno delo. Spoštovanje človekovih pravic
uporabnikov in njihovih svojcev pa je osnova za vsakršno terapevtsko delo na tem področju.
Osnovnemu modulu sledijo dodatni, ki so namenjeni posameznim ciljnim skupinam in prinašajo
specifična znanja o skupnostni psihiatriji in skupnostni skrbi na področju duševnega zdravja.
7 - SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA IN SKUPNOSTNA SKRB – PRVI MODUL: ZAPOSLITVENA
REHABILITACIJA
Število točk: 1
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolnicar@sent-si.org
Število ur: 8 ur (predavanja: 6 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Modul Zaposlitvena rehabilitacija ponuja znanja s področja rehabilitacije,
usposabljanja in zaposlovanja invalidov, predvsem uporabnikov psihiatričnih storitev. V prvem delu
modula bo predstavljena zakonodaja na področju rehabilitacije in zaposlovanja invalidov (Zakon o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter programe aktivne politike zaposlovanja, ki so
namenjeni invalidom). V drugem delu bo govora o zaposlitveni rehabilitaciji in načinu izvajanja
zaposlitvene rehabilitacije v praksi za osebe s težavami v duševnem zdravju. Zadnji del modula bo
namenjen podpornemu zaposlovanju. Cilj izobraževalnega modula je pridobitev dodatnih znanj s
področja zakonodaje na področju zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, ter s področja
zaposlitvene rehabilitacije in podpornega zaposlovanja za osebe s težavami v duševnem zdravju.
8- SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA IN SKUPNOSTNA SKRB – DRUGI MODUL: PATRONAŽNO
DELO V SKUPNOSTI
Število točk: 1
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolnicar@sent-si.org
Število ur: 8 ur (predavanja: 5 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: Udeleženci bodo pridobili znanje o težavah ljudi s hudo duševno motnjo na
področju strukturiranja časa, denarja in socialnih stikov ter spoznali načine premagovanja le-teh v
skupnosti. Spoznali bodo vlogo družine v podpori in skrbi in, kaj to pomeni za razbremenjevanje in
razumevanje stisk njenih članov. Drugi del bo temeljil na prepoznavanju in ustreznem ravnanju v
primeru akutnih stanj v psihiatriji. Udeleženci bodo spoznali medikamentozno zdravljenje in možne
zaplete. Pridobili bodo sposobnost razumevanja in ravnanja s pacientom, ki se počuti ogroženega,
oziroma ne sprejema pomoči in odklanja hospitalizacijo. Cilji izobraževalnega modula so dodatna
usposobljenost patronažnega osebja za prepoznavanje problema in ustrezno ukrepanje, boljše
medresorsko sodelovanje in zmanjševanje stresa in stisk patronažnega osebja ob vstopanju v družino
z osebo z duševno motnjo. Vse to pomeni pravočasno in strokovno ustrezno patronažno obravnavo
oseb z duševno motnjo in njihovih družin.
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9 - SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA IN SKUPNOSTNA SKRB – TRETJI MODUL: PROSTOVOLJNO
DELO V SKUPNOSTI
Število točk: 1
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolnicar@sent-si.org
Število ur: 8 ur (predavanja: 5,5 ur, praktično delo: 2,5 uri)
Povzetek vsebine: Program bo udeležencem približal prednosti prostovoljnega dela in jim pokazal
konkretne rezultate, ki jih kot prostovoljci lahko dosežejo. Skozi različne delavnice in predstavitve
bodo lahko tudi z metodo lastne kože preizkusili stigmatiziranost, s katero se spoprijemajo ljudje s
težavami v duševnem zdravju. Mentorjem bomo pomagali pri načrtovanju prostovoljnega dela in jih
opremili z nujnimi znanji in smernicami vodenja prostovoljcev. Udeleženci bodo spoznali, da
prostovoljno delo bogati posameznika in družbo.
10 - SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA IN SKUPNOSTNA SKRB – ČETRTI MODUL: OBRAVNAVA
UŽIVALCEV DROG
Število točk: 1
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolnicar@sent-si.org
Število ur: 8 ur (predavanja: 6 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Udeleženci bodo pridobili informacije in znanja, ki se nanašajo na obravnavo in
zdravljenje uživalcev prepovedanih drog v Sloveniji, mrežo javne zdravstvene službe in pomen
substitucijskega zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog. Poseben del programa bo namenjen
informacijam o vrstah in znakih uživanja prepovedanih drog. V nadaljevanju izobraževanja bo večji
poudarek na tem, kaj je odvisnost, dinamika odvisnosti, razvoj odvisnosti, kakšni so dejavniki tveganja
pri razvoju odvisnosti, in vloga družine, kot osnovnega zaščitnega dejavnika. Na koncu predavanj
bodo imeli udeleženci priložnost izkustvenega dela, ki bo potekalo v majhnih skupinah na osnovi
uporabe interakcijskih vaj in igre vlog.
11 - SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA IN SKUPNOSTNA SKRB – PETI MODUL: SKUPNOSTNO
DELO Z OSTARELIMI
Število točk: 1
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolnicar@sent-si.org
Število ur: 8 ur (predavanja: 6 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Izobraževalni modul je osredotočen na duševne vidike staranja. Različne izgube
(npr. upokojitev in manjši dohodki, smrt partnerja ipd.) so glavni vir stisk v starosti. Kadar se starosti
pridružijo še motnje spoznavnih sposobnosti ali duševna motnja, so v stiski ne le prizadeti starejši,
temveč tudi njihovi parterji in ostala družina. Cilji modula so: poznavanje pomembnih življenjskih
okoliščin kot virov stisk v starosti, poznavanje najpogostejših duševnih motenj, ter poznavanje metod
dela z zdravimi starejšimi ter s starostniki z različnimi motnjami.
12 - SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA IN SKUPNOSTNA SKRB – ŠESTI MODUL: SKUPNOSTNO
DELO Z LJUDMI Z SHIZOFRENIJO IN PODOBNIMI MOTNJAMI
Število točk: 1
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolnicar@sent-si.org
Število ur: 16 ur (predavanja: 8 ur, praktično delo: 8 ur)
Povzetek vsebine: Strokovni delavci bodo v prvem delu modula pridobili znanja o prepoznavanju
shizofrenije in podobnih motenj ter o posledicah teh bolezni, ocenjevanju in prepoznavanju potreb,
metodah načrtovanja zdravljenja in skrbi ter o poglavitnih, dokazano učinkovitih metodah dela, ki
povezano prispevajo k okrevanju. Drugi del modula je namenjen predstavitvam primerov dobre
strokovne prakse ter predstavitvi osebnih zgodb pacientov, kar se je izkazalo za najuspešnejši način
spreminjanja predsodkov, povezanih s shizofrenijo. Cilji modula so: boljše spretnosti pri skupnostnem
delu, pridobitev znanja o uspešnih metodah obvladovanja motenj, prepoznavanje dejanskih potreb
uporabnikov (pacientov, svojcev) in njihova vključitev v proces načrtovanja obravnave.
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13 – SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA IN SKUPNOSTNA SKRB – SEDMI MODUL: VAROVANJE
DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK – KAJ LAHKO STORIMO?
Število točk: 1
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolnicar@sent-si.org
Število ur: 16 ur (predavanja: 8 ur, praktično delo: 8 ur)
Povzetek vsebine: Osnovni poudarki programa so dani sistemskemu pristopu k psihosocialnemu
razvoju in psihosocialnim motnjam v otroštvu in adolescenci, varovalnim dejavnikom in razvijanju
odpornosti otroka in mladostnika, pregledu najbolj pogostih psihosocialnih motenj v otroštvu in
adolescenci, pristopom pomoči v delovnih okoljih udeležencev, možnostim aktiviranja virov pomoči
otroku in mladostniku v njegovem življenjskem okolju, ter etičnim vidikom nudenja pomoči. Del
programa je namenjen predstavitvi primerov iz prakse in izmenjavi izkušenj in modelov dobre prakse.

USTANOVA – FUNDACIJA NAZAJ NA KONJA
Starošince 37, 2326 Cirkovce
14 – USPOSABLJANJE TERAPEVTOV ZA IZVAJANJE TERAPIJ S POMOČJO KONJA
Število točk: 4
Koordinatorica: Ida Jurgec, gsm.: 031 612 913, e-pošta: ida.jurgec@zavod-dornava.si , Metka
Demšar, gsm: 041 976 403, e-pošta: metka@nakonju.si
Število ur: 140 ur (predavanja: 60 ur, praktično delo: 80 ur)
Povzetek vsebine: Program izobraževanja terapevtov za izvajanje terapij s pomočjo konja odgovarja
povpraševanju in potrebam po strokovno usposobljenem kadru, ki bi obvladoval ključna poglavja in
temeljna znanja s področja terapij s pomočjo konja. Udeležencem bodo posredovana specifična znanja
za samostojno izvajanje in načrtovanje terapevtskih obravnav s pomočjo konja za vse ciljne skupine
uporabnikov: slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe z
govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane osebe, osebe s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja, osebe z motnjami vedenja in osebnosti, psihiatrične bolnike.

DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA CELJE
p. p. 347, 3000 Celje
15 – NASILJE V DRUŽINI – ODVISNOSTI, PSIHOPATOLOGIJA
Število točk: 1
Koordinatorica: Suzi Kvas, tel.: 03/492 40 42, e-pošta: suzi.kvas@siol.com , Terezija Palir Čuješ, tel:
02/882 94 35, e-pošta: varna.hisasg@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanja: 8 ur, praktično delo: 5 ur)
Povzetek vsebine: Udeležencem seminarja so bili predstavljeni naslednji vsebinski sklopi: Mreže
pomoči, pomen preventivnih programov, analiza stanja uživalcev drog v Sloveniji; Mladostnik,
odraščanje in tvegane oblike vedenja, dejavniki tveganja pri razvoju različnih odvisnosti pri ženskah,
žrtvah nasilja; Razvojne faze odvisnosti; Povezave med samovrednotenjem in uživanjem prepovedanih
drog; Družina kot osnovni zaščitni dejavnik pred škodljivimi oblikami vedenja mladostnika; Povezava
med nasiljem in zlorabo drog; Uvod v psihopatologijo, situacijsko pogojene motnje, anksiozno –
depresivne motnje, krizna stanja; Psihiatrična prva pomoč, psihotična stanja, samomorilnost;
Značilnosti navedenih stanj, prepoznavanje in laična prva pomoč; Osebnostne motnje: disocialna
motnja, borderline motnja, narcistična motnja, odvisnostna osebnostna motnja (soodvisnost kot
posebna entiteta); Duševne motnje, pogojene s psihično travmo.
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ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor
16 – USPOSABLJANJE
LOKALNIH MREŽ II

IN

IZOBRAŽEVANJE

ORGANIZATORJEV

REGIONALNIH

IN

Število točk: 1
Koordinatorica: Marija Hrovat, tel.: 01/729 55 80, e-pošta: majda.hrovat@skupine.si
Število ur: 20 ur (predavanja: 12 ur, praktično delo: 8 ur)
Povzetek vsebine: Udeleženci usposabljanja bodo pridobili znanja iz treh področij: Socialna
gerontologija in socialno varstvo, Management, Komunikacija. Področje socialne gerontologije in
socialnega varstva zajema seznanitev z različnimi koncepti socialnega dela, vlogo organizatorke/-ja
lokalne mreže, sodobnimi dokumenti s področja demografskih sprememb in načrtovanja politik,
konceptom aktivnega staranja in s pomenom programa Skupine starih ljudi za samopomoč za razvoj
socialne gerontologije. Udeleženci bodo v okviru področja Management prepoznavali interese in
motivacije za delo v nacionalni mreži. Predstavljeni jim bodo načini in stili vodenja projektov in
zaposlenih, prednosti in izzivi posameznega stila vodenja ter različni tržni pristopi za različne ciljne
skupine. Vloga in pomen komunikacije, ravni komunikacije in ovire, sporočanje, vrste poslušanja,
aktivno poslušanje, jaz sporočila, metakomunikacija, obvladovanje komunikacije, razreševanje
konfliktov brez poraženca, različne komunikacijske poti in načini komuniciranja pa so vsebine področja
Komunikacije.

ZAVOD HRASTOVEC TRATE
Hrastovec 22, 2230 Lenart
17 – ANALIZA TVEGANJA
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Petra Hameršak, tel.: 031 343 413, e-pošta: petra.hamersak@hrastovec.org
Število ur: 3 ure (predavanja: 1,5 ure, praktično delo: 1,5 ure)
Povzetek vsebine: Analiza tveganja je metoda, ki so jo razvili na Fakulteti za socialno delo v
Ljubljani. Po predhodnih predavanjih v zavodu Hrastovec smo opredelili projektni način dela in v
sklopu tega ustanovili projektno skupino, ki se ukvarja z izdelavo in promocijo analiz tveganja kot
osnovno metodo pri delu z ljudmi. Analiza tveganja je ena izmed temeljnih metod dela, ki jo
uporabljamo v sistemu strokovnega dela. Zato je pomembno, da je z metodo seznanjenih čim več
delavcev, in sicer z vsebino, elementi, načinom zapisovanja in prepoznavanja uporabnosti zapisanega.
Udeleženci se bodo seznanili z naslednjimi elementi analize tveganja: grožnja, nevarnost, dobiček in
predvideni ukrepi. Glede na to, da to metodo v zavodu uporabljamo že štiri leta, smo jo, glede na
izkušnje prilagodili lastnim potrebam. Tako največkrat uporabljamo hitro analizo tveganja, ki vsebuje
naslednje elemente: uvod, grožnja, nevarnost, predvideni ukrepi, dobiček, sklep in načrt izvajanja
ukrepov. V teoretičnem delu se bodo udeleženci preizkusili v osebnem prepoznavanju in zaznavanju
tveganja, spoznali elemente analize tveganja (uvod, grožnja, nevarnost, ukrepi, zaključek) in njihov
pomen, opredelili način izdelave evalvacij in spremljanje izvajanja. V prvi vrsti bodo udeleženci
pridobili osnova znanja za izdelavo analize tveganja in prepoznavanja uporabnosti. V praktičnem delu
pa se bodo preizkusili v konkretni izdelavi analize tveganja. Delo bo potekalo v obliki skupinskega dela.
V vsaki skupini bo sodelovala moderatorka, ki je članica delovne skupine sistemskega tima.

SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
AKTIV SOCIALNIH DELAVCEV
Letališka 3 c, 1000 Ljubljana
18 – 5. STROKOVNO SREČANJE SOCIALNIH DELAVCEV DOMOV ZA STARE SLOVENIJE:
»SOCIALNO DELO V MEDIJIH«
Število točk: 1
Koordinatorica: Marjana Kamnik, gsm: 041 615 218, e-pošta: kds.soc@siol.net
Število ur: 18 ur (predavanja: 4 ure, praktično delo: 14 ur)
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Povzetek vsebine: Strokovno srečanje je potekalo 12. in 13. aprila 2007. Članice in člani Aktiva
socialnih delavcev so bili prvi dan seznanjeni z naslednjimi temami: Ohranjanje ugleda v javnosti in
verodostojnost izjavljanja, Stari ljudje v medijih, Podobe socialnega dela v medijih. Iztočnice
teoretičnega dela so bile podlaga za predstavitev dobre prakse povezovanja in delovanja različnih
institucij in organizacij z uporabniki na Koroškem. Drugi dan pa so bile izvedene tri delavnice:
Obvladovanje strahu in drugih težav pri javnem govorjenju in nastopanju, Nastop pred žarometi,
mikrofoni in kamerami, Odgovarjanje na neprijetna vprašanja pri izpostavitvah v javnosti. Tako so bili
udeleženci seznanjeni tudi z veščinami javnega govorjenja in nastopanja.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Topniška 31, 1000 Ljubljana
19 – USPOSABLJANJE KOORDINATORJEV STORITEV
FINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

–

INDIVIDUALIZIRANO

Število točk: 1
Koordinator: izr. prof. dr. Vito Flaker, tel.: 01 280 92 60, e-pošta: vito.flaker@fsd.uni-lj.si
Število ur: 24 ur (predavanja: 16 ur, praktično delo: 8 ur)
Povzetek vsebine: Usposabljanje koordinatorjev storitev je organizirano z namenom, da se
sodelavce pri projektu Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva (IF) ter ostale delavce
v socialnem sektorju usposobi za opravljanje dela koordinatorjev socialnih storitev. Delo
koordinatorjev je izredno pomembno in zahtevno delo ter poleg časa zahteva veliko znanja in
sposobnosti, zato bomo udeležence na usposabljanju seznanili in poučili o različnih (pomembnih in
bistvenih) metodah in principih dela (izdelava individualnih načrtov, analiza tveganja, participacija
uporabnika, koncept moči uporabnika, vloga koordinatorja – »motorja« za vzpostavitev trdnosti mreže
individualnega paketa storitev), na katerih temelji izvedba in uresničevanje individualnih načrtov.

PRAVNO- INFORMACIJSKI CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ - PIC
Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
20 – 1. DNEVI MEDIACIJ – MEDNARODNA KONFERENCA
Število točk: 1
Koordinatorica: Biljana Konjević, tel.: 01/521 18 88, e-pošta: biljana.konjevic@pic.si
Število ur: 17 ur (predavanja: 13 ur, praktično delo: 4 ure)
Povzetek vsebine: Poudarek konference 1. dnevi mediacij bo na temah, ki se srečujejo z
medkulturnimi različnostmi in nacionalnimi pravnimi redi: družinska, gospodarska, šolska mediacija.
Prvi dan konference, ki jo podpira Evropska komisija, bo posvečen mednarodnim sporom v okviru
Evropske unije, meddržavnim, medkulturnim in političnim aspektom ter umestitvi čezmejnih sporov.
Drugi dan se bodo udeleženci udeležili mediacijskega usposabljanja za pridobitev znanja, nujnega za
uspešno delo mediatorjev pri reševanju sporov na različnih področjih. Tretji dan bo okrogla miza o
prihodnosti mediacij v Sloveniji. Manjkalo ne bo niti drugih dogodkov, ki pomenijo odzivanje na izzive
in vprašanja razvoja mediacij. Povečevanje števila usposobljenih mediatorjev, mediacijskih primerov in
prepoznavanje mediacije kot metode, ki lahko pripomore h konstruktivnemu in trajnemu reševanju
sporov, so spodbudna popotnica njenemu razvoju.

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
Pot svetega Antona 49, 5280 Idrija
21 – SKUPNOSTNA SKRB – PREDSTAVITEV PROGRAMA
Število točk: 0,5
Koordinator: socialna služba PBI, tel.: 05/373 44 00, e-pošta: socialnasluzba@pb-idrija.si
Število ur: 6 ur (predavanja: 4 ure, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Udeleženci se bodo seznanili z vsebino programa skupnostne skrbi za osebe s
težavami v duševnem zdravju ter možnostmi vključevanja v domače okolje. Predstavljeni bodo
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naslednji vsebinski sklopi: Predstavitev Psihiatrične bolnišnice Idrija ob 50-letnici njenega delovanja
(od azila do sodobne bolnišnice), Načrtovanje obravnave v skupnosti (predstavitev modela
načrtovanja obravnave v multidisciplinarni delovni skupini), Seznanitev z značilnostmi in zdravljenjem
shizofrenije, Predstavitev razvoja skupnostnih služb na področju duševnega zdravja, Evalvacija in
seznanitev udeležencev seminarja z edukativnimi delavnicami na temo Skupaj premagamo depresijo,
Pomen socialne mreže pri obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju, Izkušnja dobre prakse
skupnostne skrbi na Krasu.

FIRIS IMPERL & CO. d.n.o., Razvojni inženiring socialnega varstva
Tržaška 90/j, 1370 Logatec
22 – SEMINAR ZA RAČUNOVODJE IN RAČUNOVODSKE DELAVCE
Koordinator: Franc Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: franc.imperl@siol.net
Število ur: 14 ur (predavanja: 10 ur, praktično delo: 4 ure)
Povzetek vsebine: Vsebina seminarja za računovodje in računovodske delavce je zbirek treh
različnih tem: Investicije in viri financiranja investicij, Kontroling v socialno varstvenih organizacijah in
Načini reševanja problemov pri delu – psihološki pristop. Vsak udeleženec mora pri izobraževalnem
programu aktivno sodelovati.
23
–
SEMINAR
ZAVODOV/DOMOV

ZA

BOLNIČARKE

IN

NEGOVALKE

SOCIALNOVARSTVENIH

Koordinatorica: Tanja Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: tanja.imperl@siol.net
Število ur: 15 ur (predavanja: 12 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: Starejše osebe potrebujejo celo vrsto zdravstvenih in oskrbovalnih storitev,
vključno s promoviranjem zdravja, preprečevanjem bolezni, rehabilitacijo, akutno/kronično nego in
paliativno nego. Poleg tega so starejše osebe tudi psihično ranljive, zato potrebujejo kakovostni odnos
okolja, kjer živijo. Negovalno osebje mora poskrbeti, da bo zadovoljilo potrebe starostnikov po
preživetju, dajanju in prejemanju ljubezni, zagotavljanju varnosti, negovanju samospoštovanja,
svobodnem gibanju, ureditvi osebnega okolja, potrebe po veselju, ki jih lahko doživijo na osnovi novih
doživetij, novih aktivnosti, po kakovostnem medsebojnem odnosu, kar predpostavlja pripravljenost in
čas za pogovor, poslušanje in empatijo. Cilj zdravstvene nege pri starejših osebah je doseči optimalno
zdravje, dobrobit in kakovost življenja, kot to določajo tisti, ki so nege deležni, ali v skladu z
vrednotami in željami posameznika. Za dosego tega cilja je treba ustrezno izobraževati negovalno
osebje, čemu služi tudi ta seminar.
24 – SEMINAR ZA DELOVNE INŠTRUKTORJE IN VARUŠKE V VARSTVENO DELOVNIH
CENTRIH
Koordinatorica: Tanja Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: tanja.imperl@siol.net
Število ur: 15 ur (predavanja: 12 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: S seminarjem za delovne inštruktorje/ice in varuhe/ške v varstveno delovnih
centrih želimo razširiti in dopolniti znanja ter veščine, ki so potrebne pri delu z osebami s posebnimi
potrebami. Predstavili bomo dve temi: Tehnike celostnega vodenja delovne skupine in Normalizacija
kot vidik kakovosti življenja v bivalni skupnosti. Izobraževalni seminar traja dva dni. Vsak udeleženec
mora pri izobraževalnem programu aktivno sodelovati. To je posebej pomembno pri delu v skupinah.
25 – SEMINAR ZA DIREKTORJE CENTROV ZA SOCIALNO DELO
Število točk: 1
Koordinator: Franc Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: franc.imperl@siol.net
Število ur: 21 ur (predavanja: 18 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: Tridnevni seminar za direktorje centrov za socialno delo vsebuje dva vsebinska
sklopa: Konfliktni management in Vloga ter pomen centra za socialno delo kot osrednje izvajalske
organizacije socialnega varstva v različnih evropskih državah. V sklopu konfliktnega managementa bo
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predstavljenih več vsebinskih sklopov, med katerimi je tudi pojmovanje in pomen meja. Meje so v
našem življenju povezane s „prostorom“. Svoje lastne meje lahko opredelimo le, če poznamo svoj
življenjski prostor. Natančneje kot vemo, kaj želimo oz. česa ne želimo, jasneje lahko opredelimo svoj
življenjski prostor in jasno pokažemo svoje meje drugim osebam. Neupoštevanja meja pa lahko
pripelje do konfliktov. Poznamo dve vrsti konfliktov. Zaprti konflikti - o katerih se ne govori odkrito in
zaradi tega niso očitni in odprti konflikti, o katerih se jasno in odprto govori in so zato transparentni za
konfliktnega partnerja. To je osnovni pogoj za konstruktivno rešitev konflikta. V programu je še
predstavitev in analiza šestih faz obvladovanja konfliktov. Te so: beg, podrejanje, uničenje,
kompromis, delegiranje in konsenz. V sklopu teme o vlogi in pomenu centra za socialno delo kot
osrednje izvajalske organizacije socialnega varstva, bo predstavljeno poslanstvo in organizacijske
oblike tovrstne osrednje organizacije socialnega varstva v različnih evropskih državah.
26 – SEMINAR ZA VODJE NEGE IN OSKRBE TER VODJE ODDELKOV
Število točk: 1
Koordinator: Franc Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: franc.imperl@siol.net
Število ur: 15 ur (predavanja: 13 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Dvodnevni seminar za vodje nege in oskrbe ter vodje oddelkov vsebuje tri
tematske sklope. Prvi je Psihologija bolnika. Drugi sklop je Specialna komunikacija z določenimi
kategorijami ljudi - pogovori s težko bolnimi, psihično bolnimi, … Tretja tema je, Kako učinkovito
organizirati čiščenje in katero sodobno tehnologijo uporabiti, da se čistoča in higiena prostorov
doma/zavoda čimbolj obvlada. Tu se bomo ukvarjali z najpogostejši problemi in težave pri organizaciji
dela, kako racionalizirat proces čiščenja ter načini reševanja teh težav.
27 – SEMINAR ZA DIREKTORJE SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODOV/DOMOV
Število točk: 1
Koordinator: Franc Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: franc.imperl@siol.net
Število ur: 21 ur (predavanja: 19 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Tema seminarja so znanja in veščine obvladovanja konfliktnega managementa. V
tem smislu bo predstavljenih več vsebinskih sklopov, med katerimi je tudi pojmovanje in pomen meja,
ki so v našem življenju povezane s „prostorom“. Svoje lastne meje lahko opredelimo le, če poznamo
svoj življenjski prostor. Natančneje kot vemo, kaj želimo oz. česa ne želimo, jasneje lahko opredelimo
svoj življenjski prostor in jasno pokažemo svoje meje drugim osebam. Neupoštevanja meja pa lahko
pripelje do konfliktov. Konflikt je zmes enakosti in razlik, pri čemer je za velikost in intenzivnost
konflikta merodajna subjektivna zaznava o velikosti oz. pomenu razlike. Poznamo dve vrsti konfliktov.
Zaprti konflikti, o katerih se ne govori odkrito in zaradi tega niso očitni in odprti konflikti, o katerih se
jasno in odprto govori in so zato transparentni za konfliktnega partnerja. To je osnovni pogoj za
konstruktivno rešitev konflikta. V programu je še predstavitev in analiza šestih faz obvladovanja
konfliktov. Te so: beg, podrejanje, uničenje, kompromis, delegiranje in konsenz.
28 – KINESTETIKA V NEGI
Število točk: 2
Koordinatorica: Tanja Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: tanja.imperl@siol.net
Število ur: 25 ur (predavanja: 5 ur, praktično delo: 20 ur)
Povzetek vsebine: S trodnevnim seminarjem o postopkih kinestetike, ki je namenjen osebju, ki dela
na področju nege in oskrbe, delovnim terapevtom in fizioterapevtom želimo izboljšati kakovost
življenja stanovalcev doma/zavoda, obenem pa zmanjšati tveganje za razvoj poklicnih poškodb in
preobremenjenosti osebja. Predavateljica bo predstavila šest konceptov kinestetike in podala napotke
kako starejše ali invalidne osebe v interakciji z ravnanji in podporami negovalnega osebja
prepoznavajo svoje gibalne sposobnosti ter se naučijo z negovalcem usklajevati svoje gibe. Udeleženci
bodo na osnovi vaj pridobili izkušnje o različnih posegih za izboljšanje in olajšanje gibanja negujoče
osebe, predstavljene jim bodo tudi določene tehnike pri prelaganju in menjavi položaja nepokretne
osebe.
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29 – IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA KOORDINATORJE MREŽE SOCIALNOVARSTVENIH
STORITEV NA LOKALNEM NIVOJU
Število točk: 3
Koordinatorica: Tanja Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: tanja.imperl@siol.net
Število ur: 63 ur (predavanja: 43 ur, praktično delo: 20 ur)
Povzetek vsebine: Program je vsebinsko razdeljen na tri module. V prvi modul »Uporabniki socialno
varstvenih storitev« sta vključeni dve vsebini, »Potrebe uporabnikov sistema socialnega varstva« in
»(Ne)reprezentativnost uporabnikov z vidika različnih civilno- in javno pravnih subjektov«. V sklopu
drugega modula »Izvajalci v mreži socialno varstvenih storitev« se udeleženci seznanijo s pestrostjo
izvajalcev in njihovo povezanostjo z uporabniki. Pri tretjem modulu »Koordiniranje mreže socialno
varstvenih storitev« je velik poudarek na uporabi sodobnih tehnologij pri koordiniranju mreže, tako pri
pridobivanju informacij, kot omreženju in povezovanju znotraj mreže ter med mrežami.
30 – PSIHOHIGIENSKI TRENING TELO IN GIB
Število točk: 1
Koordinator: Franc Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: franc.imperl@siol.net
Število ur: 24 ur (predavanja: 4 ure, praktično delo: 20 ur)
Povzetek vsebine: Telo je samo po sebi nezavedno, a ga lahko s primernim urjenjem ozavestimo in
doživimo kot subjekt. Ozaveščanje telesa omogoča, zato posamezniku celostno doživljanje sebe,
ponuja mu bolj dejaven, zdrav, uravnovešen in odgovoren odnos do lastnega bivanja v danem okolju.
Le tedaj lahko vplivamo na svoje telo z lastno voljo. Tridnevno druženje v delovnih skupinah je
namenjeno prepoznavanju lastnega telesa in njegovega načina izražanja. Vsebine delovnih skupin so
naslednje: telo kot subjekt, tai chi chuan, izrazni gib in govorica telesa.
31 – SLIKANJE Z OSEBAMI Z DEMENCO
Število točk: 1
Koordinatorica: Tanja Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: tanja.imperl@siol.net
Število ur: 15 ur (predavanja: 1 ura, praktično delo: 14 ur)
Povzetek vsebine: Slikanje kot aktivnost za osebe z demenco je razvila Ute Schmidt Hackenberg.
Slikanje ima na osebe z demenco terapevtski učinek. Kot način izražanja je slikanje zelo osebno in
človeku povrne občutek individualnosti. Prebudi domišljijo posameznikov, ki imajo kljub izgubi
kognitivnih sposobnosti, globoko v sebi še vedno bogato kreativnost. Ob tej aktivnosti se zbujajo
spomini iz preteklosti. Na seminarju bodo udeleženci spoznali različne metode, ki se jih lahko
poslužujejo pri slikanju z dementnimi in pogoje, ki jih morajo upoštevati. Spoznali bodo materiale, ki
so primerni za slikanje z dementnimi osebami. Predavateljica bo prikazala različne tehnike slikanja,
sledile bodo delavnice, kjer bodo lahko udeleženci vse tudi sami preizkusili.
32 – MAJEVTIKA
Število točk: 1
Koordinator: Franc Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: franc.imperl@siol.net
Število ur: 16 ur (predavanja: 8 ur, praktično delo: 8 ur)
Povzetek vsebine: Majevtika je nov teoretični in praktični pristop, ki je namenjen negovalnemu
osebju in terapevtom pri delu s starostniki, predvsem osebami z demenco. Gre za pomoč delavcem, ki
so pogosto zaradi zelo težkih zdravstvenih in še posebej psihičnih stanj starostnikov v institucijah
socialnega varstva, z delom preobremenjeni. Preobremenjenost pa vodi do izčrpanosti in pogosto do
izgorelosti. Majevtika jim nudi možnost, da se uspešneje spopadajo z vsakodnevnimi problemi in
konflikti. Cora van der Koij, avtorica majevtike, postavlja v ospredje vprašanje vzpostavljanja stika z
osebami z demenco in v kolikšni meri je na tej osnovi delo negovalnega osebja naravnano na njihove
potrebe in smotre, ki jih vzpostavljamo pri delu. Prav tako poudarja doživljanje starostnika. Kako je
npr. oseba z demenco doživela to, kar smo ji ponudili. Kako se počuti ob metodah in tehnikah, ki se
nam zdijo pravilne? Ali jih tudi ona občuti enako pozitivno? Ta vprašanja so pripeljala do majevtičnega
koncepta nege, ki vsebuje integracijo metod na osnovi stika. Cilji so bližina, celovitost in poznavanje.
Na odzivanje in delovanje negovalke sovplivajo njeni občutki, njena znanja, oblikovane veščine,
delovne in življenjske izkušnje, razpoloženje itd. Vsi našteti elementi so v majevtiki združeni pod
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pojmom integrativna intuicija. Majevtika se v tradicionalnih domovih težje uveljavlja, ker se koncept
enakopravnosti stanovalcev in negovalcev ne sklada s konceptom negovalcev. Majevtika vidi oba,
stanovalca in negovalca, in oba naj imata enakovredno mesto, oba je treba razumeti in upoštevati.
33 – SEMINAR ZA ČISTILKE
Koordinatorica: Tanja Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: tanja.imperl@siol.net
Število ur: 15 ur (predavanja: 9 ur, praktično delo: 6 ur)
Povzetek vsebine: Seminar za čistilke vsebuje dve različni temi. Prva tema je »Sodobni pristopi in
tehnologije čiščenja«, v okviru katere se udeleženkam predstavi, kako čim lažje, vendar učinkovito
opraviti delo čiščenja bivalnih in poslovnih prostorov v socialno varstvenih domovih/zavodih in se
izogniti napakam pri čiščenju. Drugi dan seminarja je namenjen razmišljanju o pomenu pozitivnega
odnosa čistilke do stanovalcev. To predavanje vključuje prepoznavanje lastnosti in posebnosti
starostnikov ter duševno prizadetih oseb in preko tega lažje in boljše razumevanje teh skupin
varovancev oz. stanovalcev.
34 – IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA UČITELJE INOVATIVNE VALIDACIJE
Število točk: 4
Koordinator: Franc Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: franc.imperl@siol.net
Število ur: 126 ur (predavanja: 35 ur, praktično delo: 91 ur)
Povzetek vsebine: Izobraževalni program za učitelje inovativne validacije vsebuje pet različnih
vsebinskih sklopov: področje motivov, zaradi katerih so se kandidati odločili za učitelje validacije,
osebni odnos kandidatov do validacije, ugotavljanje prednosti in pomanjkljivosti posameznikov z vidika
usposobljenosti za učitelja validacije, razširitev znanja s področja validacije in ostalih terapevtskih
oblik, primernih za delo z osebami z demenco ter vsebine, povezane z vajami in praktičnim vidikom
izvajanja učenja validacije (nastopi, predstavitve tem) ter utrjevanje že znanih učnih vsebin.
35 – DESET MINUTNE AKTIVNOSTI ZA DELO Z OSEBAMI Z DEMENCO
Število točk: 1
Koordinatorica: Tanja Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: tanja.imperl@siol.net
Število ur: 15 ur (predavanja: 12 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: Vsebinski sklopi seminarja o »10 minutnih aktivnostih« so naslednji:

pomen, vsebina in vloga »10-minutnih aktivnosti« pri delu z osebami z demenco

smisel in cilj izvajanja »10-minutnih aktivnosti«

pomembni pogoji za izvajanje »10-minutnih aktivnosti«

predstavitev izvedb posameznih aktivnosti

praktični pogoji in »tehnični« pripomočki pri izvajanju posameznih »10-minutnih aktivnosti«

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
Studenec 48, 1000 Ljubljana
36 – SKRB ZA OSEBE Z DEMENCO
Število točk: 2
Koordinatorica: mag. Radojka Kobentar, tel.: 01/587 25 48, e-pošta: radojka.kobentar@psihklinika.si
Število ur: 50 ur (predavanja: 30 ur, praktično delo: 20 ur)
Povzetek vsebine: Program združuje teoretično praktične vsebine, uporabne za vsakodnevno
neposredno delo s stanovalci/varovanci v domovih za starejše občane, socialno varstvenih zavodih in
drugih institucijah, kakor tudi v domačem okolju. Zato bodo udeležencem predstavljene naslednje
vsebine: Življenje oseb z demenco - spremembe, izgube in pozitiven pristop, Razumevanje potreb
oseb z demenco, Pomen komunikacije za kakovost življenja oseb z demenco, Posebnosti vedenja oseb
z demenco - strah, nemir, agresivnost, Sodobni modeli obravnave in oskrbe, Terapevtske tehnike za
praktično delo, Svojci kot partnerji - kontinuiteta sodelovanja, Komunikacija s sorodniki in nesorodniki
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v procesu oskrbe, Sodelovanje v multiprofesionalnem timu, Preventiva preobremenjenosti v
skrbstvenih poklicih, Integrirana oskrba starejših s kroničnimi stanji, Socialno delo v oskrbi oseb z
demenco, Perspektiva skrbi za starejše v 21. stoletju, Etičnost ravnanj v oskrbi oseb z demenco.

DRUŠTVO GLUHOSLEPIH SLOVENIJE "DLAN"
Savska cesta 15, 1000 Ljubljana
37 – 2. MEDNARODNI STROKOVNI KONGRES "GLUHOSLEPOTA – DRUŽBENI PROBLEM"
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Simona Gerenčer Pegan, gsm: 031/545 440, e-pošta: simonagerencer@gmail.com
Število ur: 6 ur (predavanja: 5 ur, praktično delo: 1 ura)
Povzetek vsebine: Položaj gluhoslepih v Sloveniji še ni urejen. Gre za eno najbolj prezrtih skupin
prebivalcev, katerih definicija v Sloveniji uradno še ni potrjena. Zaradi nepriznavanja statusa
gluhoslepe osebe niso upoštevane v slovenski zakonodaji in iz tega naslova jim ne pripadajo
ugodnosti, ki bi jih lahko bili deležni. V drugih državah imajo to področje že odlično urejeno. Večina
držav je potrdila status gluhoslepih oseb, se zavzela za funkcionalni kriterij, jim priznala osebne
asistente, osebne tolmače, spremljevalce, razširila mrežo pomoči po vsej državi, ustanovila razne
centre, v katerih krijejo vso starostno populacijo (centri za otroke, mlade, aktivno prebivalstvo in
starejše). Po njih se bo mogla v prihodnosti zgledovati tudi Slovenija. Cilj kongresa je bila seznanitev
strokovne in širše javnosti o navedeni problematiki. Udeležencem je bila predstavljena trenutna
invalidska zakonodaja v Sloveniji ter cilji v prihodnosti na tem področju; diskriminacija človekovih
pravic in s tem grobi okvir pravnega varstva invalidov – gluhoslepih v Sloveniji; uporaba informacijske
in komunikacijske tehnologije pri vključevanju v študij študentov s posebnimi potrebami; predstavitev
izkušenj in uspehov na tem področju v drugih državah (Hrvaška, Madžarska); predstavitev izkušenj
gluhoslepih oseb in svojcev.

INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, VZGOJO, MIRNO
REŠEVANJE SPOROV, MEDIACIJO IN RAZISKOVANJE
Pot v smrečje 8, 1231 Ljubljana Črnuče
38 – MEDIACIJA V SOCIALNEM DELU – OSNOVNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE
Število točk: 4
Koordinatorica: Tanja Metelko Lisec, tel.: 01/530 98 91, gsm: 040/604 406, e-pošta: tanja.metelkolisec@mediacija.net
Število ur: 120 ur (predavanja: 40 ur, praktično delo: 50 ur, študij na daljavo: 30 ur)
Povzetek vsebine: Osnovno mediacijsko usposabljanje – mediacija v socialnem delu je namenjeno
strokovnim in vodilnim delavcem ter strokovnim sodelavcem na področju socialne in zdravstva.
Udeleženci usposabljanja osvojijo temeljna znanja in veščine mirnega in konstruktivnega upravljanja
konfliktov in sporov, ki jih bodo lahko uporabljali pri svojem strokovnem z uporabniki, kakor tudi v
lastnem vsakdanjem življenju. Hkrati bodo spoznali širši teoretični okvir mediacije, osvojili tehnike in
proces mediacije, se usposobili za uporabo mediacije kot orodja pri svojem poklicnem delu ter za
upravljanje in reševanje enostavnejših konfliktov in sporov s pomočjo mediacije. Usposabljanje
zasnovano interaktivno, z vajami in igrami vlog, študijami primerov iz prakse, snemanjem s kamero in
analizo lastnih mediacij. Usposabljanje izvajajo priznani strokovnjaki, trenerji in predavatelji s področja
mediacije in družinske mediacije. Usposabljanje je možno vsebinsko in časovno prilagoditi željam in
potrebam posamezne skupine uporabnikov.
39 – DRUŽINSKA MEDIACIJA – NADALJEVALNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE
Število točk: 4
Koordinatorica: Tanja Metelko Lisec, tel.: 01/530 98 91, gsm: 040/604 406, e-pošta: tanja.metelkolisec@mediacija.net
Število ur: 120 ur (predavanja: 40 ur, praktično delo: 50 ur, študij na daljavo: 30 ur)
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Povzetek vsebine: Nadaljevalno mediacijsko usposabljanje – družinska mediacija je namenjeno
strokovnim in vodilnim delavcem na področju socialne in zdravstva, ki so uspešno zaključili osnovno
mediacijsko usposabljanje. Usposabljanje s področja družinske mediacije jih bo opremilo s potrebnimi
znanji in veščinami za opravljanje samih družinskih mediacij, kakor tudi za uporabo tehnik pri
vsakodnevnem delu z uporabniki. Družinska mediacija predstavlja konstruktiven in dogovoren način
reševanja vsakovrstnih konfliktov in sporov v družini, med člani ožje družine (otroci, starši), kot tudi
širše družine (širši sorodniki, svaštvo). Družinski člani rešujejo konflikte v družini, kjer se ohranja
zakonska zveza in družinska celica, kot družinski člani v sporih, ki imajo za posledico razpad zakonske
zveze.Tako v prvih kot v drugih vrstah sporov je mediacija zelo uspešen način urejanja medsebojnih
razmerij odnosov. Usposabljanje je zasnovano zelo interaktivno, z veliko vajami, igrami vlog, študijami
primerov iz prakse, snemanjem s kamero in analizo lastnih mediacij. Usposabljanje izvajajo priznani
strokovnjaki, trenerji in predavatelji s področja mediacije in družinske mediacije. Usposabljanje je
možno vsebinsko in časovno prilagoditi željam in potrebam posamezne skupine uporabnikov.
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