Az Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány – az Emberi Erőforrások
Minisztériuma - Gyermek és Ifjúsági Alapprogram – IFJ-GY-14-C-14747
sz. pályázata keretében - képzést hirdet az alábbi témakörben:
„Iránytűt a segítők kezébe…”
- Tréning és szupervízió – professzionális segítő munkatársak, pedagógusok,
kortárs-segítők, önkéntesek számára
A képzést - 2015. február 13. és 2015. március 28. között összesen 30 órában – (24 óra
tréning, - 6 óra eset – szupervízió) kívánjuk megtartani.
Helyszíne: Iránytű Ifjúsági Alapítvány – Új Iránytű Közösségi Tér – PreventArt Lakásgaléria
– 1132 Bp. Visegrádi u. 29. fszt.1. – 24-es kapukód;
Résztvevők létszáma: - maximum 16 fő;
A Képzés a támogatásnak köszönhetően – ingyenes.

Jelentkezési határidő: 2015. február 6. – a mellékelt Jelentkezési lapon!
Az első találkozó időpontja: 2015. február 13. – péntek, 14.00 – 19.00 óráig;
A további alkalmak időpontjait az első találkozón közösen alakítjuk ki!
A képzők által preferált, javasolt időpontok: február 28., március 14. és március 28. –
szombati napokon 10.00-18.00 óráig.
Érdeklődés, kapcsolat:
sabogabi@gmail.com;

-

Szabó

Gábor

–

Tel.:

06-20-325-9892;

-

E-mail:

A programot tartó szakemberek: Gáspár Gabriella – diplomás szociális munkás,
szupervizor, coach; - Szabó Gábor - mentálhigiénikus;
A képzés célja:
- hogy a laikus segítőknek és szakembereknek több eszköz legyen a kezükben ahhoz, hogy a
terepen, utcán, „saját közegükben”, foglalkozzanak a problémás gyermekekkel, fiatalokkal,
ill.felnőttekkel.
- saját segítő személyiség feltérképezése és határai; az önbizalom és empátia fejlesztése; az
agresszió, a stressz és a konfliktusok kezelése a gyakorlatok, játékok segítségével.
A képzés célcsoportja:
- A professzionális segítésben, valamint a megkereső programokban, laikus segítő munkában
tevékenykedő szociális munkások, mentálhigiénés szakemberek, pedagógusok, polgárőrök,
védőnők és önkéntesek, kortárs-segítők;
A képzés két részből áll. Az első részben – 24 órában -, tematikus módon kívánjuk a
fejlesztendő területeket, célokat elérni, míg a második részben, a képzést követően – 6 órában
-, a korábban tanult technikák és az elsajátított szemléletmód gyakorlatban való felhasználását
szupervízióval és esetmegbeszélő csoporttal kísérjük.
A 24 óra tematikája, érintett területek:
- Csapatépítő gyakorlatok – outdoor elemekkel;
- „Eszközök, határok, lehetőségek” – a segítő mint egyén, valamint a program szempontjából;

- (Szakmai) személyiség – kompetencia – szakmai kapcsolatrendszer;
- Asszertivitás (önérvényesítő működés helyzetekben, kapcsolatokban) és agressziókezelés szerepjátékok;
- Előítéletek – dolgozni saját előítéleteinkkel – és kezelni tudni másokét;
- Segítő kapcsolatok - laikus segítés, profi segítés;
- „…és rajta ki segít?” – kiégés megelőző és kezelő módszerek, lehetőségek, kreatív és
lazítási technikák, segítői mentálhigiéné, szakmai személyiség karbantartása, mint a
minőségbiztosítás egyik eleme.
- Konzultáció a játékok, gyakorlatok felhasználhatóságáról, a felmerülő csoportdinamikai,
elméleti problémákról.
Szupervízió – esetmegbeszélés – 6 óra;
„Találkozásaink a szenvedély-problémákkal – a terepen - az utcán és a családoknál…”
A kreativitás jelentősége az utcai megkereső munkában - konkrét esetek feldolgozásával – a
megelőzésről és a segítésről a terepmunkában;
Érintettség, bevonódás, szakmai munka határainak tudatosítása,
Önreflektív tanulási helyzetek szupervíziós eszköztárral.
Támogatóink:

Jelentkezési lap
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma - Gyermek és Ifjúsági Alapprogram – IFJ-GY-14-C14747 sz. pályázata keretében meghirdetett képzéshez

- „Iránytűt a segítők kezébe…” - Tréning és szupervízió 2015. február 13. és 2015. március 28. között összesen 30 órában

Az első találkozó időpontja: 2015. február 13. – péntek, 14.00 – 19.00 óráig;
1. Szervezet, intézmény neve:
2. A tréningen résztvevő(k) neve:
Szakképzettsége, munkaköre:
Munkakörén belül mivel foglakozik?

E-mail cím:

Telefon (mobil):

3. Kikérő levelet kérek:

Igen

Nem

A következő névre, címre:

A tréning témái közül mi keltette fel érdeklődését?:

A jelentkezési lapot – 2015. február 6. péntekig kérjük visszaküldeni – Szabó Gábor
részére -

Kizárólag e-mailben a: sabogabi@gmail.com - címre!!
Érdeklődés, kapcsolat: - Szabó Gábor – Tel.: 06-20-325-9892;

