Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije na podlagi sklepa izvršnega odbora
z dne 08.06.2006 objavlja
RAZPIS
za izbiro predavateljev v programu Usposabljanja in izobraževanja
prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč
POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:
- najmanj VII. stopnja izobrazbe;
- poznavanje strokovne teme oz. vsebine, ki jo predstavlja;
- poznavanje programa Skupine starih ljudi za samopomoč.
Kandidati naj v prijavi na kratko opišejo kateri sklop srečanj oz. temo bi izvedli in v kakšni
obliki (metode dela).
Vsebinski sklopi izobraževalnih srečanj:
1. predstavitev programa Skupine starih ljudi za samopomoč (SSLS) s kronologijo predstavitev
obstoječe mreže SSLS: lokalne in nacionalne
2. izrazje, starost in staranje, položaj starega človeka nekoč in danes
3. nematerialne potrebe starih ljudi, smiselno življenje v starosti, naloge v tretjem življenjskem
obdobju
4. glavne težave in stiske starih ljudi, star človek in institucija, pomen komunikacije za
medčloveške odnose, skupine starih ljudi za samopomoč
5. delavnica o umiranju in smrti
6. uvod v metodologijo SSLS (cilji, priprava na ustanovitev, pomen individualnega dela ...)
7. vrste SSLS, razvoj skupine, vodenje skupine
8. dejavnosti v SSLS, pomen pogovora in aktivnega poslušanja, pravila vedenja v skupini
9. razlike pri vodenju skupine, ki deluje v socialnem zavodu in skupine v domačem okolju, delitev
vlog voditeljskega para, pasti pri vodenju SSLS
10. vloga in pomen intervizije v projektu SSLS
predstavitev pridobitve za lokalno skupnost oz. socialno okolje, v katerem se razvija mreža
SSLS pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljk
11. predstavitev programa Medgeneracijski tabor
12. pomen in predstavitev etičnih načel v Zvezi kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
13. predstavitev in zagovor zaključnih nalog
14. zaključek usposabljanja s poudarkom na evalvaciji

Program usposabljanja obsega 120 ur v obdobju 12 mesecev in poteka po mesečnih ciklusih po
3 pedagoške ure. V programu je približno polovica ur namenjena podajanju teoretičnih znanj
in izkustvenemu delu na samih predavanjih, polovica pa za individualno delo.
ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Rok za prijavo je 10.09.2006.
Prijave naj bodo poslane priporočeno v zaprti kuverti z označenim imenom in naslovom
prijavitelja na naslov: Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12,
2000 Maribor, s pripisom v levi zgornji kot na naslovni strani kuverte »Ne odpiraj prijava na razpis za izbiro izvajalcev pod točko 1. oz. 2.«

Kandidati morajo svoji vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo
izpolnjevanje pogojev.
Dodatne informacije dobite na sedežu Zveze v Mariboru, Partizanska cesta 12,
tel.: 02/ 234 75 70, e-naslov: zsggs@siol.net in na ostalih enotah Zveze: Domžale,
tel.: 01/729 55 80, e-naslov: zdruzenje.zsggs@siol.net ; Ajdovščina: 05/366 47 40,
e-naslov: zsggs@ajdovscina@siol.net .
ODPIRANJE VLOG IN ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
O izbiri kandidatov bo odločal strokovni svet Zveze na svoji prvi redni seji po poteku objave
razpisa. Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v roku 45 dni po objavi .

