Vabilo na seminar
INDIVIDUALNO, SKUPINSKO IN SKUPNOSTNO
PODPORNO DELO Z LJUDMI, KI SLIŠIJO GLASOVE,
IMAJO VIDENJA ALI NENAVADNA PREPRIČANJA,
KI GA BO IZVAJAL NIZOZEMSKI PSIHIATER IN PSIHOTERAPEVT
DIRK CORSTENS (s prispevki Bojana Dekleve in Juša Škrabana)
Seminar bo potekal v četrtek, 25. aprila, od 9.00 do 13.30, v seminarski sobi v pritličju
Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova ulica 3, Ljubljana.
Pred začetkom seminarja se boste lahko registrirali v času med 8.30 in 9.00.

O VSEBINI SEMINARJA
Tudi v Sloveniji se v okviru Društva Slišanje glasov v zadnjih letih razvija poseben
strokovni pristop pri delu z ljudmi, ki slišijo glasove, imajo videnja ali nenavadna
prepričanja, in to ne glede na to, ali so psihiatrično obravnavani ali ne. Strokovno
gibanje Hearing voices razvija specifične oblike podpornega dela za slišalce glasov,
ki potekajo v večini v skupnosti oz. znotraj skupnstno usmerjenih programov. Eden
od začetnikov tega razvoja, nizozemski socialni psihiater Dirk Corstens, bo na
seminarju predstavil pojavnost slišanja glasov, njihovo povezanost s travmatičnimi
življenjskimi dogodki in s tem povezano potrebo po biografizaciji pristopov v
strokovnem delu. Prikazane bodo oblike podpornega dela s slišalci glasov, predvsem
podporne skupine z možno dodatno dimenzijo vrstniškega podpornega dela.
Predstavljene bodo dosedanje slovenske izkušnje z razvijanjem podpornih skupin ter
odprta razprava o možnih ter potrebnih (novih) vsebinah, oblikah in vlogah strokovnih
delavcev pri razvijanju oblik podpornega dela s slišalci glasov.
Seminar bo obsegal predavanja, delo v malih skupinah in plenarno razpravo.
Predavanja bodo potekala samo v angleščini, razprava pa bo prevajana v
slovenščino.
Seminar obsega 5 pedagoških ur in je prijavljen v proces verifikacije in točkovanja
programa stalnega strokovnega usposabljanja pri Socialni zbornici Slovenije.
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O IZVAJALCU SEMINARJA
Dirk Corstens je delal na različnih področjih ambulantne, skupnostne in socialne
psihiatrije, kot član ali vodja kriznih timov in v vlogi kriznega menedžerja primera
(crisis case manager). Trenutno je zaposlen v organizaicji »METggz - Community
Mental Health Center” v Maastrichtu, kjer deluje v skrbstvenem programu za osebe v
psihotičnih kriozah, v timu za intenzivno spremljanje na domu in v timu za krizne
intervencije. Usposobljen je za metodo vrstniško podprtega Odprtega dialoga (Open
Dialogue). V vlogi člana organizacije Intervoice (je) vodi(l) usposabljanja za področje
slišanja glasov v mnogih evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji (leta 2016).
Bil je predsednik mednarodne organizacije Intervoice, ki združuje nacionalne in
lokalne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko slišanja glasov.
Je avtor ali soavtor več deset znanstvenih in strokovnih člankov (z vrstniško
recenzijo) na teme psihoz, slišanja glasov, disociativnih motenj, povezav med
psihozami in travmatskimi dogodki, in predvsem dela s slišalci glasov. Je avtor ali
soavtor poglavij v več kot deset monografijah in soavtor treh monografij na temo
slišanja glasov.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
Seminar je namenjen delavcem v socialnem varstvu, na področjih skupnostnega
dela, koordinatorjem duševnega zdravja v skupnosti, delavcem nevladnih organizacij
na področju duševnega zdravja, delavcem socialno varstvenih zavodov ter vsem
delavcem na presečnih področjih med socialo, zaposlovanjem, duševnim zdravjem in
penalnimi ustanovami. Tudi vrstniškim podpornim delavcem in prostovoljnim
sodelavcem na teh področjih.
PRIJAVA IN KOTIZACIJA
Kotizacija za strokovnjake na področju duševnega zdravja znaša 80 €, za študente
40 €, za ljudi z lastno izkušnjo pa je udeležba na seminarju brezplačna.
Na seminar se prijavite tako, da izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljete na naslov
slisanjeglasov@gmail.com ali po pošti na naslov Društvo Slišanje glasov,
Tomažičeva 38, 1000 Ljubljana. Več informacij lahko dobite na tel. 030 323 129 (Juš)
in www.slisanjeglasov.si. Število mest je omejeno, zato bomo v primeru prevelikega
števila prijavljenih le-te sprejemali po vrstnem redu prijave.
Rok za prijave je 15. april 2019. Pijava bo potrjena šele z vplačilom kotizacije.
Kotizacijo poravnate na TRR SI56 6100 0002 0759 026 (odprt pri Delavski hranilnici),
plačila na licu mesta pa ne bodo mogoča.
Vabljeni!
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