INTERNA IZOBRAŽEVANJA SVDCS ZA ČLANE
2014

Datum

Predavatelj

Naslov teme

Št.
udeležencev
prepričljiva 19

04.03. 2014

Saša EINSIDLER

24.04. 2014

Damjana ŠMID

Uspešna
in
komunikacija
Sodelovanje s starši in svojci 52

18.06. 2014
05.11. 2014

Maja POTOČNIK
Damijan PERNE

Javna naročila
Dvojna diagnoza – dvojni 65
problem?

Kratka
izobraževanja

predstavitev

Vsebina:
-vpliv sodelovanja s svojci na
kakovosten bivanjsko –delovni
proces,
-odzivanje zaposlenih na svojce –
karakterji,
-meje med sodelovanjem in
vmešavanjem v delo,
-učinkovita in neučinkovita
komunikacija s starši in svojci,
-reševanje konfliktnih situacij,
-zaščita pred neprimernimi
metodami v družini – kako
ukrepamo in kako pridobimo starše
za sodelovanje,
-spodbujanje staršev pri
samostojnosti »otrok«
Vsebina:
-predstavitev ključnih diagnoz, ki se
pri osebah z motnjo v duš. In
telesnem razvoju pogosto

pojavljajo, jih pogosto spregledamo
ali napačno prepoznamo,
-obravnava značilnosti depresije,
anksiozne motnje ter psihotične
simptomatike, nevarnost suicida,
-razlaga obravnave pri konkretnih
primerih iz prakse in pomen
psihiatričnega vodenja,
-obravnava konkretnih primerov po
predlogih udeležencev
10.12. 2014

Ivanka MARIČ

Vloga in pomen pozitivne 18
psihologije v poslovnem
okolju

2015

Datum

Predavatelj

Naslov teme

29. 01. 2015

Špela REŽUN,
Hedvika Kovač,
Helena KOS, Jelka
BRATEC

INDIVIDUALNI NAČRT –
osnova individualizacije
storitve in soodločanja
uporabnika

Št.
udeležencev
53

Kratka
predstavitev
izobraževanja
Cilji in vsebina:
-konkretizacija načela
individualizaicja storitve in
individualnega pristopa k
uporabniku pri izvajanju socialno
varstvenih storitev,
-predstavitev modela izdelave
osebnega načrta v programih Zveze
Sonček,
-predstavitev možnosti uporabe
računalniške podpore pri izdelavi

individualnega načrta uporabnika,
-izmenjava prakse in izkušenj
različnih VDC-jev,
-usposobitev za izvajanje osebnega
načrta
15. 06. 2015

Dragica FOJAN

ZLORABE IN NASILJE

35

08. 10. 2015

Dr. Silvija
DIRNBERGER
PUCHNER

KOMUNIKACIJA V KRIZNEM 22
ČASU

Predavatelj

Naslov teme

Cilji in vsebina:
-definicija nasilja in zlorab,
-vloga VDC pri zaznavi nasilja in
obravnava,
ključne
zakonske
določbe,
-vloga CSD pri obravnavi nasilja,
sodelovanje VDC in CSD,
-preprečevanje nasilja,
-delavnica o konkretnih primerih
nasilja

2016

Datum
17. 03. 2016

Št.
udeležencev
Saša Fužir, Tatjana LAHKO BRANJE- PRAVICA 39
Knapp, Nevenka Kos, DO
INFORAMCIJ
IN
Mojca Šmon
POTREBA UPORABNIKOV

Kratka
predstavitev
izobraževanja
Cilji in vsebina:
-pomen
jasnih
informacij
in
enostavne komunikacije za ljudi s
težavami s področja branja in

razumevanja prebranega,
-model dela v CUDV Črna na
Koroškem,
-predstavitev
lahko
berljivih
publikacij in projektov v Sloveniji in
EU,
-izmenjava praks in izkušenj iz
različnih VDC-jev,
-preizkus priprave lahko berljivih
informacij v praksi

