POROČILO O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU V ZDA
S pomočjo Sveta mednarodnih programov (CIP - Council of
International Programs) in Raziskovalne skupnosti
Slovenije
sem ètiri
mesece bivala. študirala in delala v ZDA. v
državi New York. Ker gre za dokaj dostopno obliko izpopolnjevanja v tujini, bi vam jo rada predstavila.
CIP je neprofitna, privatna organizacija. katere cilj
je povezati strokovnjake humanističnih ved po vsem
svetu.
Samo v ZDA je 17 takih centrov (ob fakultetah). Program deluje že več kot trideset let, začel pa se je s poskusom
Henrija Olendorfa. ki je želel zbližati ZDA in ZR Nemčijo in
je v Ameriko pripeljal prvo skupino Nemcev. Letos smo bili v
ZDA 203 in 75 dežel.
Program navadno sofinancirajo CIP. ki krije stroške
študija in organizacije dela, udeleženec sam oziroma njegova
vlada, ki krije predvsem stroške potovanja in participacijo
ter ameriške družine, ki ponudijo udeležencem gostoljubnost.
Delo organizatorjev, udeležencev in strokovnjakov v ustanovah, kjer delajo udeleženci, je prostovoljno.
Izpopolnjevanje traja 4 mesece, možno pa ga je podaljšati na eno leto,
kar stori tretjina udeležencev.
Določen del programa je standarden, drugi del pa je
prepuščen dogovarjanju med udeležencem, podružnico in institucijami, kjer udeleženec hospitira. Standarden del se začne
s srečanjem vseh udeležencev v New Yorku, obiskom palače
Združenih narodov,
konstituiranjem skupin, dogovorom o
skupni temi tega leta (letos je bil to problem brezdomcev,
ki smo ga osvetlili iz sociološkega, psihološkega, geografskega. političnega, socialnega in drugih zornih kotov). Po
vodenem ogledu New Yorka, so skupine odpotovale za 1 teden v
različne kraje, kjer so se začela uvodna predavanja in kjer
so se udeleženci bolj konkretno dogovorili o svojem delu.
Naša skupina
(ki so jo sestavljali socialna delavka
iz
Anglije, pravnik in slikar iz Argentine,
psihoanalitičarka
iz Madžarske in jaz, ki sem psihologinja) je bivala v Worlds
Friends College, v Huntingtonu, katerega značilnost je, da
tam študentje študirajo le eno leto, nato pa po pripravljenih programih ostali del študija opravijo po vsem svetu.
Naslednji mesec smo preživeli na School for Social Welfare
pri University of Stony Brook, kjer smo imeli
predavanja,
diskusije in oglede ustanov. Namen tega teoretičnega dela je
bil, da bi spoznali delovanje ameriškega sistema, problematiko s področja sociale, psihologije, kriminologije
in
podobno ter najnovejšo literaturo. Hkrati smo pripravljali
referate na temo brezdomstva. Ves ta čas smo živeli pri
družinah in sicer povprečno pri treh. Naslednje tedne smo
hospitirali v različnih ustanovah. Jaz sem bila v ustanovi

za izvajanje strožjega nadzora (Probation office). v ustanovi, ki se ukvarja z mladoletnicami, ki zanosijo (Suffolk
Network for adolescent pregnancies); kar tretjina ameriSkih
mladoletnic namreč zanosi. Nadalje sem bila v ustanovi, kjer
zdravijo najtežje narkomanije (APPLE). in se seznanila s
projektom. pri katerem pomagajo odpuščenim duševnim bolnikom. ki so bili dolga leta hospitalizirani (Mental health
project). Program smo zaključili s konferenco vseh udeležencev v Washingtonu DC, kjer smo bivali na Gaudaletu. edini
univerzi za gluhe na svetu. Tu smo med drugim tudi predstavili svoje referate o brezdomcih.
Program ne omogoča poglobljenega študija na določenem
področju. Dobila pa sem zaokroženo sliko o ameriški družbi,
o načinu življenja, o socialnem delu. o teoretičnih osnovah
njihovega dela in o aktualni problematiki.
Program sem tokrat opisala le na kratko. V naslednjih
številkah bom natančneje predstavila posamezne
institucije,
v katerih sem delala. in nekatere teoretične pristope. ki
jih uporabljajo v ZDA.
Tistemu, ki bi se želel sam prijaviti za ta program,
naj povem, da mora imeti nekaj let prakse v enem naslednjih
poklicev: socialni delavec, psiholog, sociolog, zdravnik,
pravnik, specialni pedagog, učitelj in podobno. Odlično
morate obvladati angleščino, saj program vključuje delo s
klienti, razprave in predavanja. Sama sem najprej v osnovni
šoli govorila otrokom in učiteljem o Jugoslaviji, nato pa
približno stotim psihiatričnim delavcem o
obravnavanju
duševnih bolnikov v Jugoslaviji v primerjavi z ZDA.
Zdaj je čas. da se prijavite za sodelovanje v letu
1990. Prijave pošljite na naslov: CIP, 1030 Euclid Ave.,
Suite 410, Cleveland. Ohio 44115, USA. Poslali vam bodo
podroben vprašalnik, nato boste imeli intervju v angleščini.
Ce boste sprejeti. se boste s podružnico dogovorili o vašem
posebnem programu.
Naj povem še to, da mi je CSD Ljubljana Moste Polje
omogočil delno plačan študijski dopust. Pripravljena sem
dati podrobnejše informacije vsakomur, ki bi ga zanimalo kaj
več o tem programu. Veljalo bi tudi razmisliti o ustanovitvi
naše podružnice, saj je v tem programu sodelovalo že veliko
naših kolegov.
Sabina Sile

