Društvo slišanje glasov in Fakulteta za socialno
delo
organizirata seminar z naslovom

»ODPRTI DIALOG Z VRSTNIŠKO PODPORO«
KOT ALTERNATIVNI PRISTOP V DELU Z
LJUDMI V AKUTNIH KRIZAH,
KI GA BOSTA IZVAJALA NIZOZEMSKI PSIHIATER IN PSIHOTERAPEVT
DIRK CORSTENS TER NIZOZEMSKI VRSTNIŠKI PODPORNI DELAVEC
RICHARD NIESSEN
Seminar bo potekal v Ljubljani v četrtek, 6. februarja 2020, od 9.00 do 16.00.
Pred začetkom seminarja se boste lahko registrirali v času med 8.30 in 9.00.
VSEBINA SEMINARJA
Odprti dialog je pristop za delo z ljudmi v akutnih duševni krizah, ki temelji na
principih mrežnega delovanja. Razvili so ga na Finskem, kjer ga v eni zmed regij
izvajajo že več kot 30 let. Ponašajo se z rezultati, ki so neprimerljivi z uveljavljenim
psihiatričnim pristopom: okoli 75% ljudi po prvi akutni se v dveh letih vrne na delo ali
v šolanje, le 20% pa jih v naslednjih dveh letih prejema antipsihotična zdravila. Zaradi
inovativnosti pristopa in dobrih izsledkov evalvacij se pristop Odprtega dialoga
sčasoma vse bolj razširja v obliki pilotnih projektov po svetu.
Po principih odprtega dialoga delo izvajata vsaj dva strokovna delavca, ki k človeku v
krizi prideta v manj kot 24 urah od njegovega klica, v tim pa so povabljeni tudi
uporabnikovi pomembni drugi bližnji, ki si jih izbere sam. Če je od teh dveh
strokovnih delavcev eden tak, ki ima lastne izkušnje duševnih stisk, takemu pristopu
pravimo Odprti dialog z vrstniško podporo. Edina glavna naloga teh dveh
strokovnjakov je zagotoviti prostor za dialog med člani tima, kjer je potrebno slišati
glas vsakega člana. V takem kontekstu vzniknejo pogovori, kjer se tvorijo različni
pomeni izkušnje duševne stiske. Strokovnjaka v teh pogovorih aktivno sodelujeta in
transparentno sporočata svojo refleksijo o pogovorih. Hkrati nudita podporo članom
pri tem, da izrazijo svoje potrebe. Potrebe vsakega člana morajo biti slišane.
Seminar bo obsegal predavanja ter delavnično delo v malih skupinah. Predavanja
bodo potekala samo v angleščini. Seminar obsega 8 pedagoških ur. Seminar je
prijavljen v proces verifikacije in točkovanja pri Zdravniški zbornici Slovenije.
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O IZVAJALCIH SEMINARJA
Dirk Corstens je psihiater in psihoterapevt. Ima več kot 30 let izkušenj praktičnega
dela, mnogo objavljenih strokovnih in znanstvenih objav ter izvedenih usposabljanj
na področju alternativnih oblik dela z ljudmi v akutnih krizah in z dolgotrajnimi
stiskami. V vlogi člana organizacije Intervoice (je) vodi(l) usposabljanja za področje
slišanja glasov v mnogih evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji.
Richard Niessen je kot oseba z lastno izkušnjo duševnih stisk že vrsto let v vlogi
vrstniškega podpornega delavca.
Oba delata v organizaciji METggz v Roermondu na Nizozemskem. Oba sta tudi
certificirana praktika po metodi Odprtega dialoga, ki sta se je naučila na South Bank
University v Londonu.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
Seminar je namenjen delavcem v psihiatriji in 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, zdravstvom,
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 90 €; za študente,
svojce in brezposelne 45 €; za ljudi z lastno izkušnjo duševnih stisk 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 30. januar 2020. Prijava bo potrjena šele z vplačilom kotizacije.
Kotizacijo poravnate na TRR SI56 6100 0002 0759 026 (odprt pri Delavski hranilnici),
plačila na licu mesta ne bodo mogoča.
Po prejemu kotizacije vas bomo poslali natančnejše informacije o kraju in času
izvajanja seminarja.
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Program seminarja:
9.00 – 10.30 7 principov prakse odprtega dialoga
10.45 – 12.15 Vloga vrstniške podpore
13.00 – 14.30 Elementi dialoške prakse
14.45 – 16.00 Delo v kriznih situacijah
Za vsako od zgornjih tem sta predvidena predavanje in možnost praktičnega (delavničnega)
dela.
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