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- r a z p i s u j e
dvodnevni strokovni seminar
S_Q_C_|_A_L_N_0__D_E_L_0__V__0_Z_D
Namen: Seminar naj bi odprl aktualno problematiko tako socialnega delavca, kot socialnega dela v celoti v OZD in
poskušal najti tudi nekatere•odgovore na zastavljena
vprašanja.
Kraj in čas izvedbe: 14. in 15. april 1988 v Preddvoru s pričetkom ob 9 uri.
Kotizacijo v višini 75.000.- din nakažite na žiro račun
šole: 50100-503-40199 - z oznako seminarja. Prijave sprejemamo do 1. aprila 1988, nakar bomo prijavljenim kandidatom poslali natančnejši program seminarja.

- r a z p i s u j e
enodnevni strokovni seminar

A_K_C_I_J_S_K_0__I_^__E_V^A_L_y_A_g_I_J_S_K_0__R^A_Z_I_S
Y_A_N_J^|__V__S_O^C_I_A_L_N_E_M__p_E^L_y
Namen: Strokovnjaki - socialni delavci pri svojem delu pogosto
ugotavljajo primanjkljaj v znanju s področja metod in
tehnik pri raziskovanju svojega področja. Zato bomo organizirali seminar katerega program bo prilagojen tako,
da bomo posredovali predvsem novosti zadnjih let s področij, ki jih vsebuje redni študij. Na tak način bo moč
inovirati znanje tako, kot zahtevajo spremembe na socialnem, gospodarskem in družbenem področju.
Kraj in čas izvedbe: 9- maj 1988 ob 9 uri na VSSD.
Kotizacijo v višini 35.000.- din nakažite na zgoraj navedeni žiro račun pred pričetkom seminarja.
Prijave bomo sprejemali do 25. aprila 1988. Gradivo bodo
udeleženci prejeli pred pričetkom seminarja.

- r a z p i s u j e
enodnevni strokovni seminar

Namen: Usposobiti udeležence seminarja za humano, optimalno
(nemaksimalno) izrabo zasebnega in delovnega časa. V
času, ko se vsak dan srečujemo s stresnimi situacijami
nam bo ta seminar pomagal preseči čim več stresnih situacij ter nam pomagal do uspešnosti v zasebnem in poslovnem življenju tudi s tem, da bomo v bodoče namesto
"nimam časa" dejali "ostalo mi je ravno še dovolj časa",
Kraj in čas izvedbe: 16.maj 1988 ob 9,00 uri na VSSD
Kotizacijo v višini 35.000.- din nakažite pred pričetkom seminarja na žiro račun šole.
Prijave bomo sprejemali do 25. aprila 1988, nakar bomo
udeležencem prijavijencem poslali podrobnejši program
seminarja.

- r a z p i s u j e
enodnevni strokovni seminar

Namen: Predstaviti institucionalizacijo socialnega dela v
Angliji, nato pa si natančneje ogledati delo z družino,
pri čemer velja glavni poudarek tehnologiji tega dela.
Kraj in čas izvedbe: 23.maj 1988 na VSSD ob 9- uri.
Kotizacijo
35.000.- din nakažite pred pričetkom seminar,
ja na žiro račun šole.
Prijave pošljite do 6. maja 1988.

- r a z p i s u j e
dvodnevni strokovni seminar

Namen: Seznaniti udeležence s socialnim delom,metodami in tehnikami v posebnih razmerah.

Kraj in čas izvedbe: 1. in 2. junij 1988 v Preddvoru s pričetkom ob 9,00 uri. Prijave pošljite do 15. maja 1988, nakar bomo udeležencem poslali natančnejši program.
Kotizacijo v višini 85.000.- din nakažite pred pričetkom
seminarja na naš žiro račun.
- r a z p i s u j e
tridnevni strokovni seminar
I_Z_K_y_S_T_V_E_N_I^_T_R_E_N_I_N_G__Z_A__D_E_L_0__V__M

Namen: Seminar, ki ga razpisujemo je plod večletnega dela pri razvijanju tako imenovanih sensitivity treningov. Prvotni koncept je bil usmerjen tako, da je služil predvsem razvijanju
lastne občutljivosti za tisto, kar se dogaja pod površino
skupinske dejavnosti. Novost je v tem, da člani poleg doživetij v skupini, po principu "tukaj in sedaj"
v
dobivajo tudi.teoretska znanja za analizo različnih pojavov
v delovnih skupinah in v skupinah, ikjer poteka svetovalno
ali terapevtsko delo.
Čeprav v prvi stopnji seminarja še ni poudarek na razvijanju novih načinov opravljanja ključnih funkcij v skupini,
udeleženci dobijo tudi osnovne napotke za lastno delo.
Ker skupinsko delo postaja vse bolj nepogrešljiva sestavina vseh oblik sooialnega dela kot tudi pedagogike in psihiatrije, se v svetu in pri nas razvijajo različne metode
za usposabljanje strokovnih delavcev, le dolgo je znano, da
teh znanj ni možno pridobiti le s predavanji in študijem literature. Vse bolj se upošteva tudi spoznanje, da strokovnjaki za uspešno delo s skupinami rabijo vedno znova izkušnje na "lastni koži". Vse bolj se širijo spoznanja, da delavci pri izvajanju odgovornih in zahtevnih nalog
lahko
otopijo za zaznavanje najbolj subtilnih procesov v skupinah
in da s tem pričnejo krneti tudi zmožnosti kreativnega dela.
Zato si pri izvajanju skupinskih seminarjev praviloma zastavljamo dvojne cilje: 1. trening za delo in 2. pridobivanje izkušenj za sebe.
Kraj in čas izvedbe: 20., 21. in 22. junij 1988 v Preddvoru s pričetkom ob 9,00 uri.
Kotizacijo v višini 110.000.- din nakažite pred pričetkom seminarja na naš žiro račun.
Prijave pa bomo sprejemali do 30. maja 1988, nakr bomo udeležencem posredovali gradivo in dodatne informacije.

- r a z p i s u j e
enodnevni strokovni seminar
s_Q_C_I_A_L_N_O__P_|_L_O__|_N__A_I_P_S
Namen: Bolezen našega časa zahteva tudi soočanje stroke s problemi, ki jih prinaša bolezen v vsakdanje življenje ljudi.
Kraj in čas izvedbe: 26. september 1988 na VSSD s pričetkom ob
9,00 uri.
Kotizacijo v višini 35.000.- din nakažite pred pričetkom
seminarja na žiro račun šole.
Prijave sprejemamo do 16. septembra 1988.
- r a z p i s u j e
dvodnevni strokovni seminar

Namen: Vse več raziskav kaže, da kvaliteta našega zasebnega in
delovnega življenja zahteva več pozornosti kot smo je
temu področju posvečali do sedaj. Zato nameravamo to področje osvetliti s socialne, pravne, psihološke in tudi
zdravstvene plati. Seminar bo končal z delavnico.
Kraj in čas izvedbe: 3.in U. oktober 1988 v Preddvoru s pričetkom ob 9,00 uri.
Kotizacijo v višini 120.000.- din nakažite na žiro račun
šole pred pričetkom seminarja.
Prijave sprejemamo do 16. septembra 1988. Vse prijavljenim
bomo poslali program seminarja.

- r a z p i s u j e
enodnevni strokovni seminar

Namen: Udeležence seznaniti z najnovejšimi strokovnimi dognanji
s področja družine.
Seminar bo potekal v dopoldanskem uvodnem delu strokovno
predstavitve
no (dr. Gabi Cacičinovic Vogrinčic bo predstavila zaključke svoje doktorske disertacije) popoldanski del
pa bo potekal v obliki delavnice.
Kraj in čas izvedbe: 10. oktober 1988 na VSSD s pričetkom ob 9,00
uri.
Kotizacijo v višini 35.000.- din nakažite pred pričetkom
seminarja na žiro račun šole.
Prijave bomo sprejemali do 24. septembra 1988.

O P R A V I Č I L O
Za napake v prejšnji številki Socialnega dela, ki so nastale
zaradi naglice pri pretipkavanju besedil, se bralcem opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.
Urednik

