PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE VEĽKÝ KROK DO ŽIVOTA
STREDA 30. 5. 2018
08.45h

Registrácia

09.00h

Otvorenie konferencie

09.30h

Charakteristické znaky cieľovej skupiny. Aká je účinná práca s ňou? Kam ju chceme
nasmerovať, posunúť? Čo je naša úloha?

11.00h

Prestávka

11.30h

Prezentácia ORIGO Resurs, Švédsko. Birgitte Olsson zo Švédska nám predstaví
prístup a spôsob práce a konkrétnu metódu pri rozvoji svojich klientov

13.00h

Obed

14.00h

Kruh života. Metodika sociálno-osobnostného rozvoja inšpirovaná modelom „Circle
of Courage“, ktorú predstavil Larry K. Brendtro vo svojom diele „Návrat rizikovej
mládeže do spoločnosti: naša nádej do budúcnosti“ (z angl. Reclaiming Youh at Risk:
Our Hope for the Future). Spojené s predstavením zážitkovej pedagogiky ako
efektívneho nástroja rozvoja a učenia sa klientov

16.00h

Workshopy. Účastníci budú mať na výber zo 4 workshopov. Cieľom je vidieť a zažiť
konkrétnu metódu, ktorá sa javí ako efektívna pri práci s klientmi po ukončení
náhradnej starostlivosti.

18.00h

Večera

18.45h

Stretnutie neformálneho združenia Strecha

ŠTRVTOK 31. 5. 2018
09.00h

Predstavenie alternatívneho vzdelávania (príklady zo Švédska a Slovenska)

10.30h

Origo Resurs - rehabilitačné centrum. Predstavenie pracovnej terapie, sociálnej
rehabilitácie

11.30h

Panelová diskusia. Praktické príklady zo Slovenska v rámci pracovnej terapie,
rehabilitácie, sociálnej rehabilitácie a sociálneho podnikania

13.00h

Obed

14.00h

DOD
v
Multifunkčnej
dielni
Veľký
Slavkov.
Pozvanie
na kávu.
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Pracovná terapia,
zamestnávanie našich klientov.

15.30h

Ukončenie konferencie

POPIS WORKSHOPOV

Motivačné interview (MI)
MI je forma poradenstva, v ktorej má klient centrálne postavenie, a ktorá je zameraná na spoluprácu
s ním s cieľom stimulácie pozitívnej zmeny prostredníctvom prebudenia a posilnenia jeho vnútornej
motivácie. Autorom metódy MI je americký psychológ a profesor William R. Miller. To, v čom sa MI
odlišuje od tradičných poradenských prístupov je to, že poradca v poradenskom procese sleduje
konkrétny cieľ, a to je práve naštartovať u klienta najmä vnútornú motiváciu k zmene. Workshop
bude viesť Rolf Wessman zo Švédska, kde predstaví základy MI, jeho význam, konkrétne príklady.
V rámci tohto workshopu sa Rolf dotkne aj problematiky prevencie relapsu. Počas workshopu bude
zabezpečený preklad.

ORIGO Resurs podporná skupina
Origo Resurs je organizácia vo Švédsku, pracujúca na rehabilitácii v rôznych oblastiach človeka.
V rámci integračného procesu okrem zmysluplnej práce, komunity, psychickej a fyzickej pohody
klienti zažívajú pravidelne podpornú skupinu. Spolu s trénerom alebo skupinou je každý jednotlivec
podporovaný v jeho vlastnom procese zmeny. Témy, ktorými sa na stretnutí zaoberajú, pokrývajú
všetky oblasti človeka. Tento workshop bude viesť Birgitte Olsson z Origo Resurs vo Švédsku. Zažijete,
ako vyzerá práca s klientom v tomto zariadení a okúsite jedno stretnutie v podpornej skupine na
základe metodiky, ktorú v ORIGO vytvorili. Workshop bude mať zabezpečený preklad.

I Grow, See?
Workshop o koučovaní. Koučovanie ako metóda zmocňuje klienta v situácii, v ktorej sa nachádza.
Pomáha klientovi uvedomovať si svoje vnútorne zdroje a schopnosti na potrebnú zmenu. Je
orientované na riešenie a upriamuje klienta na želanú budúcnosť. Podnecuje v klientovi
zodpovednosť za výsledok. Vnímame, že práve tento prístup je v individuálnom plánovaní rozvoja
s našou cieľovou skupinou kľúčový. GROW model je jedným z najpoužívanejších a najúspešnejších
koučovacích modelov. Na workshope budeme môcť vidieť praktickú ukážku práce kouča s klientom,
rozoberieme si štruktúru GROW modelu a jeho fázy a zažijeme tiež koučovanie na vlastnej koži.
Budeme sa tiež učiť klásť tie správne otázky a ukážeme si, aké ďalšie nástroje môžeme v koučovaní
využívať.

IPRO
Workshop o individuálnych plánoch rozvoja bude vedený interaktívnou formou, kde účastníci môžu
zdieľať navzájom svoje skúsenosti v oblasti individuálnej práce s klientom, užívateľom sociálnych
služieb. Dotkneme sa toho, prečo je práca s klientom na individuálnej úrovni dôležitá, pripomenieme
si usmernenia, ktoré nám v tejto oblasti vymedzuje zákon, obsah a formu spracovania individuálneho
plánu rozvoja klienta a jeho praktické využitie. Spoločne na základe svojich skúseností, pomenujeme
problémy, na ktoré v praxi v tejto oblasti narážame, ako aj limity či už na strane pracovníkov alebo na
strane klientov. Budeme tiež hovoriť o potrebe interdisciplinárneho prístupu pri vypracúvaní plánov
ako aj pri samotnej práci s klientom. Vítané sú pozitívne príklady z praxe, kedy bolo individuálne
plánovanie nápomocné pri napredovaní klienta.

