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UVODNE BESEDE
Socialna zbornica Slovenije izvaja javno pooblastilo načrtovanja in organiziranja stalnega
strokovnega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce in sodelavce na
področju socialnega varstva na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre in
62/10-ZUPJS) in Pravilnika o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega
izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 120/04).
15. člen pravilnika določa objavo Kataloga programov stalnega strokovnega
usposabljanja, zato ga je zbornica pripravila tudi letos. V katalogu so zbrani programi, ki
jih je zbornica verificirala ter verificirala in točkovala v letu 2012.
Programi so namenjeni strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem na področju
socialnega varstva ter ostalim zainteresiranim 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.
Programi so podrobneje predstavljeni s podatki o organizatorju in naslovu programa,
številu točk, koordinatorju in trajanju programa. Navedenim podatkom sledi še povzetek
vsebine.
Vse podrobnejše informacije o programu pa bodo posredovali koordinatorji programov,
ki zbirajo tudi prijave za udeležbo v programih usposabljanja.

mag. Urška Borišek Grošelj,
svetovalka za organizacijo strokovnega
izobraževanja in usposabljanja na področju
socialnega varstva
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A. JAVNA POOBLASTILA
FIRIS IMPERL & CO. d.n.o., RAZVOJNI INŽENIRING SOCIALNEGA VARSTVA
Tržaška 90/j, 1370 Logatec
1 – SEMINAR ZA DELAVCE CENTROV ZA SOCIALNO DELO, KI DELAJO NA PODROČJU
STARŠEVSKEGA VARSTVA
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 10 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: Na seminarju bodo predstavljene tri teme. Začeli bomo z aktualno zakonodajno
temo s področja dela delavcev centrov za socialno delo, ki delajo na področju starševskega varstva. V
popoldanskem času prvega dne bo predstavljena krajša tema o vlogi in dinamiki, ki jo sproža prevzemanje
dodatnih nalog kot je skrbništvo za posebni primer, članstvo v strokovnih komisijah, prevzemanje skrbi za
informatiko. Tretja tema, ki bo potekala drugi dan seminarja bo namenjena razpravi o pomenu
profesionalnosti na delovnem mestu. Predavateljica bo spregovorila o načinih komunikacije, pomenu
asertivnega vedenja in v povezavi s tem predstavila tri najpomembnejša pravila komuniciranja.
2 – SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE CENTROV ZA SOCIALNO DELO, KI DELAJO NA
PODROČJU VARSTVA OTROK IN DRUŽINE
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 9 ur, praktično delo: 4 ure)
Povzetek vsebine: Vsebina seminarja je predstavitev in analiza posebnosti v sistemskem in odnosnem
smislu različnih tipov oz. oblik družin. Kateri so tipični problemi in izzivi, kjer potrebujejo suport člani t.i.
običajnih/dvostarševskih, enostarševskih, razširjenih in istospolnih družin? Katere oblike nasilja se lahko
pojavijo v vseh navedenih tipih družin, ali lahko govorimo o specifičnih, povezanih predvsem s posamezno
družinsko konstelacijo? Razmišljali bomo o načinih vstopanja in možnosti strokovnih služb centrov za
socialno delo pri preventivnem in kurativnem delovanju. Kje so meje poseganja v družinski sistem s
strokovnega in sistemskega vidika. Kakšne vrste pomoči drugih izvajalcev v mreži bi potrebovale družine v
stiski in težavah ter potencialna koordinacijska vloga centra za socialno delo pri tem. Na seminarju bodo
predstavljeni tudi elementi konfliktnega managementa in možnosti strokovnih delavcev centrov za
socialno delo pri reševanju konkretnih primerov.
3 – PRAVNE, STROKOVNE IN ETIČNE DILEME PRI DELU Z OTROKI IN DRUŽINO
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 9 ur, praktično delo: 4 ure)
Povzetek vsebine: Seminar bo udeležence seznanil s pravnimi, strokovnimi in etičnimi dilemami pri delu
z otroki in družino. Prvi dan se bomo osredotočili predvsem na strokovna vprašanja. Predavateljica bo
predstavila in analizirala konkretne primere ter problemske sklope iz prakse dela strokovnih delavcev
centrov za socialno delo. Drugi dan bo namenjen diskusiji o vprašanjih in dilemah, ki jih imajo udeleženci
pri delu z otroki in družino z vidika socialne inšpekcije. Potekala bo razprava o problemih praktičnega
izvajanja oz. dela in ugotovitvah socialne inšpekcije.
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4 – OTROK V SREDIŠČU – PRAVNI IN STROKOVNI IZZIVI
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 7 ur, praktično delo: 6 ur)
Povzetek vsebine: Temeljno izhodišče seminarja bo »otrok v središču«. Začeli bomo z aktualnimi
vprašanji varstva otrokove koristi v družinskih postopkih. Predavateljica bo predstavila načelo otrokove
koristi, še posebej o varstvu otrokove koristi pri: določanju starševstva, posvojitvi, rejništvu in skrbništvu.
Sledi praktična delavnica na temo: kaj pomeni izhodišče »otrok v središču« v praksi dela centrov za
socialno delo? Osvetlili bomo različne postopke, storitve in programe, ki jih izvajajo centri za socialno delo.
Le-ti naj bi ščitili predvsem otroka. Načelno je to načelo jasno, v praksi pa se pojavljajo težave v obe
skrajnosti: prva je omejena s »pravnimi sredstvi« in »pravicami« odraslih, ki so vpleteni v postopke.
Druga skrajnost je omejena s »pravicami otrok«, ko se različni udeleženci sklicujejo na »otrokove
pravice«, ki so včasih sprevržene in izkrivljene – predvsem pri različnih pojavih delinkventnega vedenja ter
vrstniškega nasilja.
5 – SEMINAR ZA DELAVCE CENTROV ZA SOCIALNO DELO, KI DELAJO NA PODROČJU
UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 10 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: Seminar bomo začeli z aktualnimi vprašanji in dilemami v zvezi z izvajanjem ZUPJS.
V lanskem letu sprejeti zakon je prinesel veliko sprememb in novosti na področju dela strokovnih delavcev
CSD – z namenom analize trenutne situacije bomo povabili predstavnike MDDSZ. Drugi dan bo namenjen
razmišljanju o kakovosti odnosov, komunikacije in dela s strankami. Postavili si bomo vprašanje, kako
preiti od razumevanja in sprejemanja sebe k razumevanju in sprejemanju drugih. Predavatelj bo
predstavil lastne poglede na premagovanje negativne pedagogike in o nevarnosti idealizacije. Kakšen
pomen ima na posameznika »oseba ljubezni« - oseba na katero smo navezani in »pečat (p)osebne
vrednosti«. Pri delu z drugimi ljudmi je v ospredju samozavest kot moč in pomoč v odnosu z drugimi.
Hkrati se je potrebno naučiti odpuščati in živeti življenje kot najboljšo dobro priložnost.
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B. SOCIALNOVARSTVENE STORITVE
ANDRAGOŠKI ZAVOD, LJUDSKA UNIVERZA VELENJE
Titov trg 2, 3320 Velenje
6 – SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU
Koordinatorica: Jasmina Felicijan, tel.: 03/898 54 52, e-pošta: jasmina.felicijan@lu-velenje.si
Število ur: 80 ur (predavanje: 30 ur, praktično delo: 50 ur)
Povzetek vsebine: Program usposabljanja je namenjen vsem tistim, ki v skladu s katalogom znanj in
spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na
domu, izpolnjujejo posebne pogoje za pridobitev omenjene nacionalne poklicne kvalifikacije. Program
obsega 80 ur, od tega 30 ur teoretičnega dela (predavanja) in 50 ur praktičnega dela. Program
usposabljanja s področja socialnega varstva Socialni oskrbovalec na domu je namenjen udeležencem, ki
se želijo usposobiti za delo v ustanovah, ki izvajajo oskrbo na domu, v socialno varstvenih ustanovah, v
zdraviliščih, zavodih za rehabilitacijo. V sklopu programa usposabljanja se udeleženci pripravljajo tudi na
preverjanje in potrjevanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Usposabljanje obsega štiri
tematske sklope: organizacijo dela na področju socialne oskrbe, komunikacijo, gospodinjsko pomoč in
osebno oskrbo. Program usposabljanja se izvaja v obsegu 80 ur, od tega je 50 ur praktičnega
usposabljanja v Domu za varstvo odraslih Velenje in v PV Center starejših Zimzelen v Topolšici. Udeleženci
med usposabljanjem pri vsakem sklopu izdelajo tematsko seminarsko nalogo, v katero vključijo osvojeno
teoretično znanje in svoje praktične izkušnje.

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
7 – OSKRBOVALEC /OSKRBOVALKA V SOCIALNO VARSTVENI USTANOVI
Število točk: 4
Koordinatorica: Bernarda Kozel, tel.: 02/780 73 00, e-pošta: bernardakozel@domptuj.si
Število ur: 150 ur (predavanje: 70 ur, praktično delo: 80 ur)
Povzetek vsebine: Starostniki si zaslužijo, da jesen svojega življenja preživijo kakovostno. Izobraževalni
program bo izvajalcem nudenja pomoči posredoval znanja in veščine, da bodo usposobljeni za kvalitetno
opravljanje del in nalog. Paleta znanj in spretnosti vključuje naslednja dela: izvajanje osebne nege in
oskrbe starostnika, nudenje pomoči v gospodinjstvu, ukrepanje v nepričakovanih situacijah in nudenje
prve pomoči, varno ravnanje z gospodinjskimi, terapevtskimi, ortopedskimi in negovalnimi pripomočki,
socialno vključevanje uporabnikov, komunikacijske veščine. Izobraževalni program zajema teoretično in
praktično usposabljanje, s tem bodo udeleženci programa lažje izpolnili pričakovanja ljudi, ki pomoč oz.
oskrbo potrebujejo.

LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN MLADINE
Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava
8 – USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE SOCIALNI
OSKRBOVALEC/OSKRBOVALKA NA DOMU
Koordinatorica: Sonja Feher, tel.: 02/578 91 94, e-pošta: sonja.f@lulendava.si
Število ur: 208 ur (predavanje: 100 ur, praktično delo: 108 ur)
Povzetek vsebine: V programu usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni
oskrbovalec/oskrbovalka na domu bodo slušatelji pridobili znanja in veščine, ki jih bodo potrebovali pri
delu in skrbi za oskrbovance. Usposabljanje je razdeljeno na 9 sklopov, v katerih se prepletata
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pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj s ciljem slušateljem, kar najboljše predstaviti dela in naloge
socialnega oskrbovalca na domu.

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
9 – PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU
Koordinatorica: Mateja Šmid, tel.: 04/280 48 16, e-pošta: mateja.smid@luniverza.si
Število ur: 110 ur (predavanje: 70 ur, praktično delo: 40 ur)
Povzetek vsebine: Program usposabljanja je namenjen kakovostni usposobitvi primernega kadra, ki bo
nudil socialno oskrbo na domu osebam, ki se zaradi starosti, hude invalidnosti ali drugih vzrokov ne
morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo
možnosti. Udeleženci bodo pridobili ustrezna teoretična znanja s področij socialne oskrbe, komunikacije,
gospodinjskih opravil, osnovne nege ter iz organizacije dela in zagotavljanja kvalitete dela. Udeleženci
bodo pridobili tudi praktična znanja s področij osnovne nege ter iz organizacije dela in zagotavljanja
kvalitete dela na področju socialne oskrbe.

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA
Gosposvetska 2, 2380 SLOVENJ GRADEC
10 – SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU
Koordinatorica: Brigita Rapuc, tel.: 02/884 65 63, e-pošta: brigita.rapuc@sc-sg.si
Število ur: 90 ur (predavanje: 40 ur, praktično delo: 50 ur)
Povzetek vsebine: Program traja 90 pedagoških ur in nudi pridobitev potrebnih znanj za pridobitev NPK
socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu. Udeleženci se bodo naučili: osnovne nege pri
uporabnikih, za samostojno delo na domu, kako jim pomagati pri poškodbah, ki se jim lahko pojavijo
doma, kako jim pomagati, da se bodo lahko normalno vključili v okolje, kjer prebivajo, kako komunicirati
med oskrbovancem in uporabnikom, kako spodbujati uporabnika k ohranjanju samostojnosti in skrbi zase.

LJUDSKA UNIVERZA KOPER
Cankarjeva ulica 33, 6000 Koper
11 – IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA IZVAJALCE SOCIALNE OSKRBE NA DOMU
Koordinatorica: Alenka Grželj, tel.: 05/612 80 00, e-pošta: alenka.grzelj@lu-koper.si
Število ur: 175 ur (predavanje: 100 ur, praktično delo: 75 ur)
Povzetek vsebine: Osnovni cilj izobraževalnega programa je usposobitev kandidatov za samostojno
izvajanje storitev pomoči na domu. V času izobraževanja naj bi udeleženci pridobili strokovno teoretična in
praktična znanja o nudenju pomoči na domu. Naučili se bodo prepoznati stiske in težave različnih ciljnih
skupin (starejših, invalidov, otrok s posebnimi potrebami, ljudi s težavami v duševnem zdravju). Spoznali
bodo sistem socialnega varstva, potek izvajanja storitve pomoči na domu, tehnike komuniciranja in
reševanja konfliktov ter obvladovanja stresnih situacij. Naučili se bodo pripraviti zdrav in dieten obrok,
poskrbeti za uporabnikovo osebno higieno in njegovo bivalno okolje. Naučili se bodo pravilno ravnati in
vzdrževati ortopedske in druge pripomočke ter osvojili še marsikatero s tem povezano praktično znanje.
Program je razdeljen na pet vsebinsko zaokroženih področij in poteka kot kombinacija predavanj, vaj in
drugih aktivnih metod dela.
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C. SPECIFIČNA ZNANJA ZA DELO
FIRIS IMPERL & CO. d.n.o., RAZVOJNI INŽENIRING SOCIALNEGA VARSTVA
Tržaška 90/j, 1370 Logatec
12 – KONFERENCA E-QALIN®
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 8 ur (predavanje: 2 uri, praktično delo: 6 ur)
Povzetek vsebine: Prvo konferenco E-Qalin® smo organizirali leta 2006, ko se je model E-Qalin ® v
Sloveniji pilotno uvajal v domove za starejše. Od takrat smo prehodili že dolgo pot, model se ves čas
razvija, število ustanov, vključenih v model je iz leta v leto večje. Namen vsakoletne enodnevne
konference je posredovati informacije o razvoju modela E-Qalin ®, izmenjati izkušnje in primere dobre
prakse uvajanja ter izvajanja modela. Na letošnjem srečanju bomo predstavili novejše dopolnitve
modela E-Qalin®, ostali čas bo namenjen prispevkom posameznih ustanov o izkušnjah in primerih
dobre prakse uvajanja ter izvajanja modela. Tokrat bomo del konference izvedli ločeno - za domove
za starejše skupaj z VDC-ji in posebnimi socialnimi zavodi ter posebej za centre za socialno delo.
Podrobne vsebine še niso znane in jih bomo sporočili v mesecu pred dogodkom.
13 – INOVATIVNA VALIDACIJA
Število točk: 1 (krajši program), 2,5 (daljši program)
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 24 ur (predavanje: 18 ur, praktično delo: 6 ur) – krajši program, 44 ur (predavanje: 30
ur, praktično delo: 14 ur) – daljši program
Povzetek vsebine: Program se izvaja v obsegu 24 ur (krajši program) in v obsegu 44 ur (daljši
program). Delo s starostniki, predvsem pa z osebami z demenco je ena najtežjih nalog naložena
številnim posameznikom, ki se z njo soočajo in srečujejo. Seveda pa posamezniki ne morejo biti
uspešni, če niso v delovanju med sabo povezani in ne stremijo k skupnemu cilju. Le teoretično znanje,
podkrepljeno s primeri in vajami, razmišljanje in debatiranje pa lahko posameznike izdatno poveže ter
jim da znanje in moč, da so kos tej težki nalogi. Inovativna validacija je široko zastavljen koncept, ki
združuje temeljna nepogrešljiva znanja potrebna za olajšano sobivanje ljudi in omogoča čim večjo
kakovost življenja, kljub omejitvam, težavam in obremenitvam, ki jih prinaša demenca.
14 – EN DAN OSEMDESETLETNIK/OSEMDESETLETNICA
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 9 ur (predavanje: 3 ure, praktično delo: 6 ur)
Povzetek vsebine: Prizadeti ljudje trpijo ne trpijo v naši družbi samo zaradi svojih telesnih, duševnih
ali duhovnih nezmožnosti, temveč najmanj toliko tudi zaradi nerazumevanja in nestrpnosti svoje
okolice. Razlog za nestrpnost in nerazumevanje skoraj nikoli ni zlonamernost, temveč je posledica
nezadostne izkušnje o doživljajskem svetu prizadetega človeka. Doživljajski svet prizadetega človeka
lahko – vsaj deloma simuliramo z izborom različnih »umetnih prizadetosti«. Seminar bo izrazito
izkustven, kjer bodo lahko udeleženci seminarja doživljali prizadetosti, staranje in klinične slike, ki so
povezane s starostjo, npr. apopleksija, revma, Parkinsonova bolezen. Z nameščanjem povojev,
opornic, očal in posebnih čevljev, ki omogočajo simuliranje simptomov omenjenih bolezni, bodo
udeleženci v igri vlog doživeli omejitve gibanja in tudi moč ter nemoč v takšni situaciji, ki zelo kmalu
postane vir nasilja. Po končanem praktičnem delu doživljajsko naravnanega seminarja bodo udeleženci
razmišljali o svojih izkušnjah, da bi nova spoznanja in vzpodbude uporabili na svojem delovnem mestu
ali v družini.

10

15 – SEMINAR ZA MEDICINSKE SESTRE IN ZDRAVSTVENE TEHNIKE
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 10 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: Seminar bo ponudil dve vsebini. Prva bo udeležence povabila in izzvala k
razmišljanju o potrebah starostnikov v sodobnih domovih za starejše. V prihodnosti bo vse bolj
pomembno upoštevati individualne želje in potrebe stanovalcev/uporabnikov, v ospredje sodobnega
doma se postavlja kakovost in sreča življenja v ustanovi. Druga tema bo s področja konfliktnega
managementa oz. reševanja konfliktov na delovnem mestu. V okviru predavanja bodo predstavljene
meje, analiza in vrste konflikta. Prav tako bo govor o vlogah v konfliktu, diagnozi, vzrokih in še
posebej o načinih oz. fazah obvladovanja ter reševanja konfliktov. Seminar se bo zaključil s temo
Izgorevanje (burnout).
16 – ORODJA ZA DELO V PROJEKTNIH SKUPINAH E-QALIN®
Število točk: 2,5
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 30 ur (predavanje: 18 ur, praktično delo: 12 ur)
Povzetek vsebine: Izobraževanje Orodja za delo v projektnih skupinah E-Qalin ® je usmerjeno k
spoznavanju orodij, ki so v pomoč projektnim skupinam v procesu izboljševanja kakovosti. Orodja
izboljševanja kakovosti so sredstvo, s pomočjo katerih izpeljemo spremembe. Pripomorejo k
vizualizaciji, urejanju in analizi podatkov, odkrivanju vzrokov, kreacij novih idej in njihovemu urejanju.
Če jih želimo učinkovito uporabljati, jih moramo spoznati čim več, saj je vsako izmed njih uporabno za
specifičen namen. Seminar zajema naslednje vsebinske sklope: Ideje za bolj uspešno in učinkovito
delo projektnih skupin, Usmerjanje projektnih skupin, Spodbujanje kreativnega razmišljanja, Uporaba
orodij za izboljševanje kakovosti.
17 – USPEŠNA KOMUNIKACIJA – KOMUNIKACIJA BREZ PRISILE
Število točk: 4
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 147 ur (predavanje: 40 ur, praktično delo: 107 ur)
Povzetek vsebine: Program izhaja iz teorije izbire Williama Glasserja in temeljev humanistične
psihologije Carla Rogersa. Program izvajamo zelo uspešno že enajsto leto. Namenjen je vsem
delavcem v socialnem varstvu in sorodnih dejavnostih, ki delajo z osebami v stiskah, težavah ali so
vključeni v reševanje tovrstnih problemov v posameznih sredinah. Program je razdeljen na dve
vsebinski področji ali modula: celostno vedenje in supervizija kot samovrednotenje. Program je triletni
in se izvaja v obsegu sedmih tridnevnih izkustvenih seminarjev. Vsak udeleženec izdela v času
izobraževanja seminarsko nalogo. Vsebina naloge mora biti s področja teme programa. Udeleženec
izobraževalnega programa zagovarja seminarsko nalogo ob koncu programa.
18 – SVET ČLOVEKA Z DEMENCO V SOCIALNOVARSTVENI USTANOVI
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 8 ur (praktično delo: 8 ur)
Povzetek vsebine: Kakšen je svet, v katerem živijo ljudje z demenco? Psihološko gledano vodi
demenca v fazo popolne in usodne odvisnosti, ljudje se znajdejo v situaciji, ki so jo doživeli v
otroštvu. Kako so (pre)živeli otroško odvisnost in kako jo preživljajo kot dementni stanovalci različnih
ustanov? Izkustvena delavnica bo udeležencem omogočila, da se bodo za en dan prelevili v človeka z
demenco v simuliranem okolju socialnovarstvene ustanove. Lastno doživljanje in analiza izkušnje
bosta udeležencem pomagala, da bodo pri delu z osebami z demenco znali pristopati z večjo empatijo
in razumevanjem. Za izboljšanje dela je namreč potrebno kritično ovrednotiti lastno delo in oceniti, kaj
je/ni dobro. Si upate »iti na drugo stran« in na lastni koži izkusiti stiske ter podoživeti občutke oseb z
demenco v socialno varstveni ustanovi?
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19 – SEMINAR ZA DELOVNE TERAPEVTE SOCIALNOVARSTVENIH USTANOV
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 2 uri, praktično delo: 11 ur)
Povzetek vsebine: Na seminarju bosta predstavljeni dve praktični vsebini. Začeli bomo z ustvarjalno
delavnico - predavatelj bo prikazal grafično tehniko monotipije in slikovno tehniko mozaika z rečnimi
kamenčki. Po Kitwood-u je dobro duševno počutje starostnikov (še posebej tistih z demenco) med
drugim pomembno povezano z možnostjo ustvarjalno – kreativnega delovanja, pa tudi z emocionalnim
doživljanjem, osebnostjo, samozavestjo. Z ustvarjanjem se pri stanovalcih ohranjajo psihofizične
sposobnosti, krepi njihova samozavest, izboljšuje se koncentracija, ročne ter motorične spretnosti.
Tema drugega dne bo izpeljana praktično v obliki delavnice in diskusije. Udeleženci bodo razmišljali o
vprašanju: kdo je v ustanovah »težaven«? Pri reševanju odnosnih nesporazumov (konfliktov) se
pogosto vrtimo v začaranem krogu iskanja krivcev in prelaganja odgovornosti. Predavateljica bo
poudarila pomen nege in dela, naravnanega na stanovalce/uporabnike, ki izhaja iz njihovih potreb ter
upošteva njihove želje.

20 – SEMINAR ZA VODJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VODJE ODDELKOV
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 9 ur, praktično delo: 4 ure)
Povzetek vsebine: Tema letošnjega seminarja je: »Od nege do kakovosti življenja«. Predavatelj bo
predstavil sodobne ideje, ki vključujejo nego in bivanje stanovalcev z demenco. Izpostavil bo
naslednje vsebine: razumevanje demence in naloga negovalcev; naravnanost na potrebe stanovalcev
in na negovalne poteke zaposlenih; tri vodilna načela pionirske mreže (pioneer network), temeljni
elementi teorije nege za dementne; navezovanje na temeljne psihološke potrebe; osrednje
kompetence zaposlenih, osrednje kompetence vodilnih na področju demence; implikacije za
organizacijo nege.
21 – SEMINAR ZA DIREKTORJE
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 9 ur, praktično delo: 4 ure)
Povzetek vsebine: Na seminarju bomo predstavili dve vsebini. Prvi dan bomo gostili evropskega
strokovnjaka s področja poznavanja in razumevanja demenc, Christiana Müller Hergla iz Nemčije.
Osrednja nit njegovega prispevka bodo sodobni trendi in pogledi na organizacijo varstva ter dela tako
s starostniki z demenco, kot tudi z dementnimi osebami z motnjo v duševnem razvoju. Drugi dan bo
vsebinsko pokrival področje supervizije. Supervizija kot proces strokovne podpore in učenja je že zelo
razvit in prisoten v socialno varstvenih ustanovah. Izraženo pa je pomanjkanje supervizije tudi za
vodilne delavce ustanov.
22 – DILEME V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZAKONA O DUŠEVNEM ZDRAVJU
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 8 ur (predavanje: 6 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Na seminarju bodo predstavljene vsebine, povezane z izvajanjem Zakona o
duševnem zdravju. Predavateljica bo spregovorila o pravicah oseb z duševno motnjo, vlogi najbližjih
oseb, zagovorniku osebe z duševno motnjo in posebnih metodah zdravljenja. Nadalje bo opozorila na
omejitve pravic oseb, nameščenih v posebne oddelke, izpostavila problem posebnih varovalnih
ukrepov, sodnih postopkov, vprašanja v povezavi s prisilnim in prostovoljnim sprejemom na
zdravljenje/obravnavo. Udeležence seminarja bo seznanila tudi z alternativnimi ukrepi, vlogo
koordinatorjev obravnave v skupnosti in preventivnimi programi.
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23 – SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE V VARSTVENO DELOVNIH CENTRIH IN
SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH ZA USPOSABLJANJE
Število točk: 1
Koordinatorica: Eva Imperl, tel.: 01/754 13 96, e-pošta: eva.imperl@siol.net
Število ur: 13 ur (predavanje: 5 ur, praktično delo: 8 ur)
Povzetek vsebine: »Pred terapija« po Garryju Proutyju je pristop, ki se osredotoča na posameznike
s težavami pri vključevanju v okolico. Metoda je uporabna tako pri osebah s težavami v duševnem
zdravju in/ali duševnem razvoju. Vsebinsko bo seminar obravnaval konkretna vprašanja ob težavah pri
ravnanju z uporabniki v institucijah. Težave se kažejo največkrat z uporabnikovim odklonilnim,
nekooperativnim ali agresivnim vedenjem. Le-to pogosto zaposlene navdaja z občutkom nemoči ali
vzbudi v njih podobna čustva, torej odklanjanje, jezo in tem čustvom pripadajoče vedenje.
Predavateljica bo ponudila strategije in možnosti reševanja zgoraj omenjenih težav.

CENTER ZA OSEBE S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO ZARJA
Hladilniška pot 34, 1000 Ljubljana
24 – 3. nacionalna konferenca o dolgotrajni pomoči osebam s pridobljeno možgansko
poškodbo »Kam peljejo naši možgani«
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Melita Oven, tel.: 01/547 17 77, e-pošta: melita.oven@center-zarja.si
Število ur: 6 ur (predavanje: 4 ure, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Zarja organizira 3.
konferenco o dolgotrajni pomoči osebam po pridobljenih poškodbah možganov z naslovom 'Kam
peljejo naši možgani?'. Namen konference je osebam po pridobljenih poškodbah možganov, njihovim
svojcem, širši strokovni in zainteresirani javnosti predstaviti problematiko vožnje po možganski
poškodbi. Konferenca bo potekala v četrtek, 15. marca 2012, od 9. ure dalje na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Na konferenci bomo izvedeli, kako zakonodaja ureja odvzem oziroma omejitev
vozniškega dovoljenja po poškodbi v Sloveniji, tuji gostje pa bodo predstavili zakonsko ureditev v
drugih evropskih državah. Spoznali bomo tudi, kako naši možgani delujejo v procesu vožnje ter kako
poteka ocenjevanje vozniških sposobnosti po možganski poškodbi. Predstavljene bodo osebne izkušnje
oseb s pridobljeno možgansko poškodbo ter pogled strokovnjaka s področja dolgotrajne rehabilitacije,
spoznali pa bomo tudi tveganje, ki ga vožnja po poškodbi predstavlja.

BESEDA, VESNA SODNIK s.p.
Breška pot 2b, 4205 Preddvor
25 – Samozavestno javno nastopanje
Število točk: 1
Koordinatorica: Vesna Sodnik, tel.: 041 270 289, e-pošta: vesna@sodnik.com
Število ur: 16 ur (predavanje: 8 ur, praktično delo: 8 ur)
Povzetek vsebine: Dvodnevna delavnica je namenjena seznanjanju z osnovnimi načeli retorike ter
spoznavanju in osvajanju veščin javnega nastopanja. Udeleženci bodo v teoretičnem delu izvedeli,
kakšne lastnosti ima dober govor, katere trike uporabljajo najboljši govorci, katere so najpogostejše
napake pri predstavitvah ter kako poslušalce pridobiti na svojo stran. Naučili se bodo, na kakšen način
poskrbeti za odličen prvi vtis, kako pripraviti nepozabno predavanje, zakaj se znebiti moteče
gestikulacije ali mašil, kako poskrbeti za jasen in odločen glas ter razločno izgovorjavo ter kako
odpraviti ali vsaj omiliti simptome strahu pred javnih nastopanjem. Praktični del delavnice bo
vključeval veliko vaj in zabavnega skupinskega dela, pa tudi pripravo krajšega predavanja in nastop
pred občinstvom, med katerim bodo udeleženci vadili, kako uporabljati mimiko, gestikulacijo in glas
ter kako se znajti, če se na predavanju zgodi kaj nepredvidljivega.
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ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
Cigaletova 5, 1000 Ljubljana
26 – OBVLADOVANJE STRESA IN PREPREČEVANJE IZGOREVANJA PRI DELU Z OSEBAMI S
TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU – 1. del
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolničar@sent.si
Število ur: 8 ur (predavanje: 2 uri, praktično delo: 6 ur)
Povzetek vsebine: Teorija stresa je od srede prejšnjega stoletja postala temelj psihosomatske
medicine. Po drugi strani se je beseda »stres« udomačila v naši vsakdanji komunikaciji, običajno z
negativnim prizvokom, čeprav vemo, da ima v medicini tudi pozitiven pomen. Ko se navadimo na nek
pojem, nehamo razmišljati o njem. Zato bo na seminarju vsak ozavestil svoje trenutno razumevanje
stresa in pokrenil novo učenje o stresu in točkah, kjer je »zaspal«. Predvsem je za nas nevaren
kroničen stres, ti. »tihi ubijalec«, ki je izjemno škodljiv za naše zdravje in skrajšuje življenjsko dobo,
vendar ti zdravju škodljivi procesi potekajo na nezavedni ravni. Zato bo seminar pripomogel k
ozaveščanju morebitnih znakov akutnega stresa in procesov kroničnega stresa pri udeležencih. S
tehnikami avtohipnoze in vajami čuječnosti, ki jih bomo vadili na seminarju, bo vsak udeleženec lahko
naredil nekaj konkretnega za širjenje svojega repertoarja za obvladovanje stresa.
27 – OBVLADOVANJE STRESA IN PREPREČEVANJE IZGOREVANJA PRI DELU Z OSEBAMI S
TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU – 2. del
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolničar@sent.si
Število ur: 8 ur (predavanje: 2 uri, praktično delo: 6 ur)
Povzetek vsebine: Na seminarju bo predstavljen koncept »skrbi zase«, kakor ga je na temelju
antičnih zgledov (grško »epimeleia heautou, latinsko »cura sui«) oblikoval znani francoski filozof
Michel Foucault. Prvi dve stoletji našega štetja sta bili pri Grkih in Rimljanih zlata doba skrbi zase, ki se
je razvijala kot filozofija in vsakdanja praksa z izjemno bogatim repertoarjem metod in tehnik.
Predstavljenih bo osem načel za spodbujanje skrbi zase in vsak udeleženec bo naredil lastno analizo,
kako trenutno skrbi zase. Na tej osnovi bo vsak udeleženec oblikoval načrt za skrb zase v bližnji in bolj
oddaljeni prihodnosti. Poleg tega bomo nadaljevali s praktično bogatitvijo repertoarja skrbi zase, kakor
smo ga zastavili na prvem delu seminarja (vaje avtohipnoze in čuječnosti).
28 – PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI, OBLIKOVANJE TER SPREMLJANJE
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolničar@sent.si
Število ur: 8 ur (predavanje: 6 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Udeleženci izobraževalnega seminarja bodo preko predavanja ter delavnic
spoznali ključne potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju ter duševnem razvoju. Predstavljeni
bodo načini oblikovanja delovnih mest v programu socialne vključenosti z vidika varovanja zdravja oz.
obvladovanja obremenjenosti na delovnem mestu. Seminar bo namenil pozornost učenju in vadbi
transfernih znanj kot ključnih za morebitno kasnejšo aktivacijo uporabnika na trgu dela. Podana bodo
izhodišča za ocenjevanje delovne uspešnosti oz. spremljanje uporabnika v programu socialne
vključenosti. Udeleženci se bodo seznanili s pojmom delovne uspešnosti, z namenom ter načini
ocenjevanja, z motivacijskimi tehnikami za večjo delovno učinkovitost ter načinom podajanja povratnih
informacij uporabniku.

PRO-SOC, DRUŠTVO ZA IMPLEMENTACIJO PROJEKTOV IN RAZVOJ SOCIALNEGA
PODJETNIŠTVA
Celovška 150, 1000 Ljubljana
29 – OD INSTITUCIJE DO STANOVANJA
Število točk: 0,5
Koordinator: Domen Rakovec, tel.: 041 211 223, e-pošta: domen.rakovec@yahoo.com
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Število ur: 6 ur (predavanje: 6 ur)
Povzetek vsebine: Namen dogodka je spodbuditi dialog med organizacijami v praksi in podpornim
okoljem. Na dogodek bodo kot izvajalci vabljeni tako domači strokovnjaki na področju brezdomstva,
kot tudi predstavniki podpornega sistemskega okolja, ki omogoča izvedbo tovrstnih programov
(predstavniki MOL-a, republiškega stanovanjskega sklada, javnega stanovanjskega sklada Ljubljana,
predstavniki MDDSZ), saj je le tako možna korenitejša sprememba k učinkovitejšem reševanju te
problematike, kar bo vsekakor pripomoglo k boljši kakovosti življenja ljudi. Z dogodkom želimo
prispevati tudi k širitvi tovrstnih programov in večji osveščenosti strokovne javnosti v državi.

ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor
30 – DELAVNICA RAZVOJA VEŠČIN IN ZNANJ KOT KVALITETNA POMOČ PRI NAŠEM DELU:
ORGANIZIRANJU, VODENJU, PRIDOBIVANJU-MOTIVIRANJU NOVIH PROSTOVOLJCEV IN
PREDSTAVLJANJU NAŠIH STORITEV
Število točk: 1
Koordinatorica: Marija Hrovat, tel.: 01/729 55 80, 051/361 965, e-pošta: majda.hrovat@skupine.si
Število ur: 10,30 ur (predavanje: 5,15 ure, praktično delo: 5,15 ure)
Povzetek vsebine: Delavnica razvoja veščin in znanj kot kvalitetna pomoč bo udeležencem ponudila
znanje in veščine za njihovo delo, ki se nanaša na organiziranje, vodenje, pridobivanje oz. motiviranje
novih prostovoljcev in predstavljanje storitev Zveze. Program obsega: Posebnosti predstavitev in
najpomembnejši vplivi na rezultat, Odlična predstavitev storitev - strukturirana predstavitev naših
dejavnosti, Motiviranje, Vodenje, sodelovanje in razdelitev ter jasnost delovnih nalog, Komunikacija v
skupini, Vodenje sestankov, Dajanje povratne informacije, Asertivnost. Vključuje interaktivne
prezentacije, praktične naloge in trening veščin. Program je zasnovan v obliki delavnice z namenom
aktivnega sodelovanja udeležencev, ki bo potekala v pozitivnem in sproščenem delovnem vzdušju.

ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
Cigaletova 5, 1000 Ljubljana
31 – PROBLEM SAMOMORILNOSTI PRI DELU Z OSEBAMI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM
ZDRAVJU
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Barbara Dolničar, tel.: 01/230 78 32, e-pošta: barbara.dolničar@sent.si
Število ur: 8 ur (predavanje: 2 uri, praktično delo: 6 ur)
Povzetek vsebine: Na seminarju bodo predstavljeni dejavniki tveganja za samomorilno vedenje z
biološkega, socialnega in psihološkega vidika ter prikazani uspešni programi preprečevanja
samomorov v Evropi in pri nas ter načini povezovanja vseh pristojnih služb in civilne družbe pri
preventivi. Opisani bodo tudi načini ocenjevanja tveganja za samomor in komunikacijske tehnike za
pogovor z ogroženimi posamezniki. Poleg tega bodo bolj podrobno predstavljene pristojnosti urgentne
službe ter stališča in izkušnje osebe, ki je poskušala narediti samomor.

DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA CELJE
p. p. 347, 3000 Celje
32 – DELO Z ŽENSKAMI IN OTROKI, KI SO ŽRTVE NASILJA
Število točk: 1
Koordinatorici: Suzi Kvas, Valerija Capl, tel.: 03/492 63 56, 03/492 40 42, e-pošta:
varna.hisace@siol.net, suzi.kvas@siol.com
Število ur: 16 ur (predavanje: 11 ur, praktično delo: 5 ur)
Povzetek vsebine: Izobraževanje je namenjeno strokovnim delavkam in delavcem, ki delajo na
področju nasilja v družini in je usmerjeno v pridobitev novih znanj in spretnosti ter utrjevanje že
osvojenih pri delu z nasiljem v družini. Vključuje podajanje snovi na teoretičen in tudi praktičen način.
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Tokratne vsebine temeljijo na terapevtskem delu z žrtvami nasilja. Tovrstno znanje bi pri svojem delu
potrebovali, a ga večina od zaposlenih na našem področju nima. Uporabniki (ženske in otroci) imajo
kompleksne, večplastne probleme, ki zahtevajo poglobljeno in specifično obravnavo. Vsebina je bila
oblikovana na podlagi konkretnih predlogov udeležencev, ki prihajajo iz prakse. Izvajalci programa so
priznani strokovnjaki-terapevti, kar prispeva k ponudbi ustreznih znanj in s tem h kvaliteti programa.

SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana
33 – STROKOVNO SREČANJE AKTIVA SOCIALNIH DELAVCEV DOMOV ZA STARE
SLOVENIJE
Število točk: 1
Koordinatorica: Lilijana Gologranc Pavlič, tel.: 051 312 209, e-pošta: lilijana.gologranc@karitasmb.si
Število ur: 15 ur (predavanje: 10 ur, praktično delo: 6 ur)
Povzetek vsebine: Strokovno področje, ki ga pokrivajo socialni delavci v domovih za starejše, je zelo
dinamično, saj se hitro spreminjajo po eni strani potrebe uporabnikov, po drugi strani pa tudi
normativna ureditev tega področja. Zato so tovrstna strokovna srečanja učinkovit način soočanja z
novimi izzivi, izmenjave mnenj, stališč in predlogov ter iskanja skupnih rešitev. Obravnavane teme na
srečanju: Prispevek socialnega dela pri oblikovanju novih konceptov institucionalnega varstva starih
ljudi, Poročilo o strokovnem delu v domovih za stare, Razvoj varstva starejših, Predstavitev dobrih
praks, Reševanje konfliktov.

ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE
Hacquetova 4, 1000 Ljubljana
34 – KAKOVOST IZVAJANJA POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV
Število točk: 0,5
Koordinator: mag. Vladimir Pegan, tel.: 01/300 69 60, e-pošta: vlado.pegan@siol.net
Število ur: 7 ur (predavanje: 5 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Program stalnega strokovnega usposabljanja seminarji za prostovoljce društev
vojnih invalidov pri izvajanju posebnih socialnih programov je planiran v programu dela Zveze za leto
2012. Seminar je namenjen prostovoljcem, ki delajo v društvih vojnih invalidov. Seminar bo potekal v
obliki predavanja in delavnic. Vsebine predavanj so: Kakovost izvajanja posebnih socialnih programov,
Kakovost planiranja in evalvacija posebnih socialnih in drugih programov-primerjava med preteklostjo
in prihodnostjo, Skrb za zdravje in psihofizično kondicijo vojnih invalidov z rekreacijo.

ZAVOD SALESIANUM, OE SKALA
Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
35 – STROKOVNA KONFERENCA – SPREMLJANJE MLADOSTNIKA PRI OBLIKOVANJU
SAMOPODOBE
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Janja Omahen, tel.: 031 358 025, e-pošta: skala@salve.si
Število ur: 7 ur (predavanje: 5 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Živimo v času, ko so medosebni odnosi in s tem tudi odnosi v družini v krizi.
Otroci so najšibkejši in najranljivejši člen v družbi, saj se na njih odslikavajo tudi napake, ki jih delajo
odrasli. Tradicionalne vloge v družini izginjajo, zaradi tega se spopadamo z različnimi težavami v
povezavi s posameznikovo identiteto, kar negativno vpliva na izoblikovanje občutka lastne vrednosti in
grajenja pozitivne samopodobe. Z izginjanjem tradicionalnih vlog izginja privzgojena starševska
odgovornost. Številni starši prepuščajo otroke v vzgojo in oskrbo drugim (starim staršem, varuškam,
inštitucijam, vrstnikom, medijem). Pri mladostnikih se povečuje odvisnost od vrstnikov in medijev, kar
mladih ne okrepi za bodoče zahteve partnerskega in družinskega življenja. Pri mladostnikih se
povečuje odvisnost od vrstnikov in medijev, kar mladih ne okrepi za bodoče zahteve partnerskega in
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družinskega življenja. Neustrezni vzgojni pristopi, kot je permisivna vzgoja spodbuja izoblikovanje
razvajene in narcisoidne osebnosti in na drugi strani avtoritativna vzgoja, katere produkt so vodljivi
posamezniki, ki ne upajo ravnati po lastni presoji. V današnjem času je vzgoja za odgovornost z
zgledom izziv in edina prava pot, ki ohranja dober odnos in spoštovanje med starši, otroki, učitelji in
učenci ter vsemi ljudmi v človeški skupnosti. Ena izmed možnosti je posredovati to znanje in smernice
skozi vzgojno-izobraževalni sistem.

ŠENTPRIMA – ZAVOD ZA SVETOVANJE, USPOSABLJANJE IN REHABILITACIJO INVALIDOV
Brilejeva ulica 4, 1000 Ljubljana
36 – USPOSABLJANJE ZA DELO Z OSEBAMI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU V
SKUPNOSTI
Število točk: 4
Koordinatorica: Ksenija Bratuš Albreht, tel. 030 661 448, e-pošta: ksenija.bratus@sentprima.sent.si
Število ur: 150 ur (predavanje: 75 ur, praktično delo: 75 ur)
Povzetek vsebine: Usposabljanje na področju duševnega zdravja v skupnosti bo udeležencem
ponudilo znanja in veščine za delo z osebami s težavami v duševnem zdravju. Udeleženci se bodo
seznanili s sistemom duševnega zdravja v Sloveniji, ter z obstoječimi storitvami, ki so osebam s
težavami v duševnem zdravju na voljo. Usposabljanje na področju duševnega zdravja v skupnosti
obsega 150 ur predavanj, delavnic in individualnega dela. Udeleženci usposabljanja bodo poleg metod
dela z uporabniki pridobili tudi znanja in veščine na področju duševnih motenj in zdravljenju le-teh,
mednarodna klasifikacija funkcioniranja - manjše zmožnosti pri duševnih motnjah in obvladovanje,
oblikovanje podpornih okolij, krepitev dejavnosti v skupnosti, zdravstvene službe (skupnostna
psihiatrija, skupnostna skrb, skupnostna obravnava), razvoj veščin, podpora uporabnikom, timskega
dela, multidisciplinarnosti, stresa, izgorevanja na delovnem mestu, ravnanje v kriznih intervencijah,
zagotavljanje podpore uporabnikom, preventive na področju samomorov.

RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN
Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota
37 – MEDNARODNI ZNANSTVENI POSVET/KONFERENCA »IZZIVI, PASTI, TEŽAVE
SODOBNE DRUŽBE«
Število točk: 2
Koordinatorica: Sabina Jakob, tel. 02/535 18 96, e-pošta: sabina@ris-dr.si
Število ur: 27 ur (predavanje: 25 ur, praktično delo: 2 uri)
Povzetek vsebine: Na mednarodnem znanstvenem posvetu/konferenci »Izzivi, pasti, težave
sodobne družbe« se bodo s prispevki in izdelki predstavili zavodi, ustanove in institucije iz Slovenije ter
domači in tuji strokovnjaki. Prvi dan je namenjen znanstvenemu in strokovnemu nivoju domačih in
tujih predavateljev. Drugi in tretji dan pa bodo predstavljeni primeri dobre prakse (referati, projektne
naloge, strokovni prispevki). Za drugi dan je predvidena tudi okrogla miza. Vsi prispevki bodo
objavljeni v zborniku z naslovom Izzivi, pasti in težave sodobne družbe.

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana
38 – ŽALOVANJE KOT TRPLJENJE IN PRILOŽNOST
Število točk: 0,5
Koordinatorica: Majda Brumec, tel. 02/252 55 70, e-pošta: hospic.mb@siol.net
Število ur: 8 ur (predavanje: 4 ure, praktično delo: 4 ure)
Povzetek vsebine: Žalovanje spremljajo številni miti o tem, kdaj naj se žaluje, na kakšen način,
kako dolgo, za kom in kdaj žalovanje ni več normalno ali je celo patološko. Prav to pa so ovire in
dodatne obremenitve za žalujoče, ki jih postavljajo v osamo in določene omejitve in okvirje. S
pomočjo izkušenj in novih študijskim spoznanj vemo, da je žalovanje individualno in časovno
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neomejeno. Žalost je tudi življenjska moč, ki sprošča energijo, da zmoremo potek žalovanja, ki tudi na
nek način izpolnjuje človeka, običajno prebroditi brez terapevtske pomoči. Kaj misliti s pojmi
pomagati, koristiti? Kaj je pridobitev za žalujoče? Gotovo ne pomeni, žalost »hitro predelati in
vzpostaviti avtonomno osebnost, ki v veliki meri zapusti umrlega in se loči od čustev povezanih z
njim«, kot je še na prelomu stoletja terjal Freud. Kaj pomeni pojem »nadaljevati odnos« z umrlim? Kaj
ta pomeni za cilje spremljanja in priložnost žalovanja.

ISPP, INŠTITUT ZA SOCIALNO PSIHIATRIJO IN PSIHOTRAVMATOLOGIJO
Strjanci 24, 2273 Podgorci
39 – PROBLEMATIKA ZLORABE IN ZASVOJENOSTI S PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN
KOMORBIDNE DUŠEVNE MOTNJE
Število točk: 0,5
Koordinator: Robert Oravecz, tel.: 041 483 530, e-pošta: robert.oravecz@amis.si
Število ur: 8 ur (predavanje: 5 ur, praktično delo: 3 ure)
Povzetek vsebine: V prvem sklopu seminarja bodo predstavljena teoretična izhodišča, kriteriji za
zlorabo, škodljivo rabo in odvisnost od psihotropnih snovi, potek in razvoj teh pojavov, kot tudi
etiološki dejavniki, duševne motnje ki predhodijo tej problematiki. Ker celo strokovnjakom predstavlja
problem, kako opredeliti zlorabo ali zasvojenost, bo predavatelj osvetlil kriterije za opredelitev
odvisnosti, tudi s predstavitvijo primerov. Poseben sklop bo posvečen dinamiki in poteku odvisnosti,
modelu Di Klemente, ki pomaga razumeti pomen in mesto recidiva v poteku odvisnosti. V fokusu
programa bodo tiste duševne motnje, ki predhodijo, se prepletajo ali sledijo razvoju odvisnosti od
različnih psihotropnih snovi. Po možnosti bo največ časa posvečeno osebnostnim motnjam, ki v veliki
meri otežujejo delo s to populacijo uporabnikov. Na koncu bo nosilec programa izvedel delavnico, ki
bo udeležencem pomagala pri ocenjevanju tveganja glede razvoja recidiva ali prepoznavanja le-tega.

DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA CELJE
p. p. 347, 3000 Celje
40 – ODVISNOSTI V POVEZAVI Z OSEBNOSTNIMI IN DUŠEVNIMI MOTNJAMI
Število točk: 1
Koordinatorici: Suzi Kvas, Valerija Capl, tel.: 03/492 63 56, 03/492 40 42, e-pošta:
varna.hisace@siol.net, suzi.kvas@siol.com
Število ur: 16 ur (predavanje: 9 ur, praktično delo: 7 ur)
Povzetek vsebine: Strokovne delavke in delavci, ki delajo na področju nasilja v družini se pri svojem
delu pogosto srečujejo z uporabniki/cami, ki imajo težave z različnimi oblikami odvisnosti (alkohol,
zdravila, trde in mehke droge, metadon, ….). Njihovo vedenje in ravnanje je specifično glede na
njihovo »bolezen« in v določenem okolju (bivanje v skupini) moteče. Delo z njimi zahteva posebna
znanja in spretnosti. Prvi dan seminarja bo namenjeno spoznavanju področja odvisnosti: spoznavanje
osnov, vpliv ožjih družbenih kontekstov in seznanitev z rehabilitacijskih procesom. Drugi dan bo
namenjen delu z osebami z dvojno diagnozo (odvisnosti s pridruženo duševno motnjo), kjer bo poleg
definicije, pogojev, ciljev, sodelovanja z inštitucijami in specifike dela z osebami z dvojno diagnozo v
strukturiranem programu, predstavljena še motivacija in postavljanje mej, metode terapevtskega dela,
dinamika zasvojenih družin.
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