
 

Zaradi naraščajočih duševnih stisk otrok, ki jih je povzročila pandemija in z njo
povezane omejitve, smo pripravili prilagojen program izvajanja delavnic Dobro
sem. Delavnice modula za otroke smo prilagodili tako, da so primerne za
izvajanje na letovanjih, taborih in počitniškem varstvu otrok. Na
usposabljanju vam bomo predstavili prilagoditve programa in pripomočke za
izvajanje ter vam podali napotke kako lahko delavnice vključite v počitniške
aktivnosti. 

 Ime in priimek, telefonsko številko, naslov (na katerega prejemate pošto).
 Kratko predstavitev (kdo ste); vključite tudi informacije o tem ali ste že
usposobljeni trenerji Dobro sem (katerikoli modul) in ali ste vključeni v Klub
vzgojiteljev ZPM. 
 Informacije o tem kje bi izvajali delavnice (v okviru katere počitniške
aktivnosti). 

Prijava mora vsebovati naslednje podatke: 
1.
2.

3.

VABILO NA USPOSABLJANJE DOBRO SEM 

- DOBRO SEM NA POČITNICAH - 

TERMIN USPOSABLJANJA:  

20.5.2021 in 21.5.2021

LOKACIJA USPOSABLJANJA:

na daljavo (ZOOM)*

OkVIREN POTEK:
Četrtek in petek: 16.00 - 19.00

 

KOTIZACIJA:
brezplačno

POGOJI ZA PRIJAVO: 

ROK ZA PRIJAVO: 
12.5.2021

PRIJAVE ZBIRAMO NA:
dobro.sem@zpmmoste.net

IZVAJALKI USPOSABLJANJA:
Monika Erjavec Bizjak, mag. ZDŠ 

Neža Janež, dipl. soc. ped. 

*V primeru, da se epidemiološka slika izboljša, se lahko izvede tudi v živo. 



O PROGRAMU DOBRO SEM: 

Program DOBRO SEM že šesto leto zapored poteka pod okriljem Zveze
prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in je sofinanciran s strani
Ministrstva za zdravje.
Namen: implementacija celovitega programa preventivnih vsebin
psihosocialne pomoči. Vključuje ozaveščanje, izobraževanje in trening za
pomoč ranljivim skupinam posameznikov. S pomočjo srečanj bodo lažje
sami vplivali na svoje duševno zdravje in dobro počutje, ga vzdrževali in
varovali. 
Program zajema dva modula delavnic, in sicer modul za delo z odraslimi
(sklop 12 delavnic) in modul za delo z otroki od 6. do 12. leta (sklop 10
delavnic). Izvajanje poteka na podlagi priročnika za izvajanje, udeleženci pa
prejmejo delovni zvezek z vajami, da delavnicam lažje sledijo. 

POTEK USPOSABLJANJA IN PROGRAMA: 

Udeležence usposabljanja pripravimo na izvedbo delavnic z ranljivimi
skupinami. Učenje temelji na uporabniški izkušnji - udeleženci
usposabljanja dobijo priložnost videti, kako je biti del delavnic, hkrati pa
jim predamo tudi teoretično znanje, ki je potrebno za izvajanje delavnic. 
Trenerji, ki uspešno opravijo usposabljanje prejmejo priročnik za
izvajanje delavnic ter potrdilo o opravljenem usposabljanju. 
Nosilec programa trenerjem zagotovi strokovno, organizacijsko in
supervizijsko podporo tekom izvajanja delavnic. 

Podatki o organizatorju:

Zveza prijateljev mladine Ljubljana
Moste-Polje
Proletarska cesta 1
1000 Ljubljana

Kontakt:
Monika Erjavec Bizjak (069 931 221)
Neža Janež (0820 570 16)

več informacij:

Spletna stran: 
ZPM Moste-Polje

 
Facebook profil: 

DOBRO SEM - trening dobrega počutja

https://www.zpmmoste.net/dobro-sem/
https://www.facebook.com/dobrosem

