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STROKOVNI SEMINAR  

SAMOPOŠKODBENO IN SAMOMORILNO VEDENJE 

25. 01. 2019 – 26. 01. 2019 

 

VSEBINA 

Seminar pokriva dve področji rizičnega vedenja mladih in je v dveh dneh tudi sestavljen iz dveh delov. V teoretičnem 

delu razložimo, kaj je samopoškodbeno in kaj samomorilno vedenje,  vzroke za njihov pojav, oblike ki se pojavljajo 

ter koga vse lahko prizadenejo. Dotaknemo se stereotipov, ki veljajo za obe obliki vedenja, saj otežujejo delo in lahko 

celo škodijo prizadetim. Strokovne_i delavke_ci  v šolah, na centrih za socialno delo, v različnih zavodih ali drugje se 

z vedenjem srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu, starši in sorodniki pa pri svojih otrocih ali njihovih 

vrstnicah_kih. Velik poudarek v teoretičnem delu namenjamo resničnim vzrokom za stiske mladih in drugih 

ogroženih. Šele odprava vzrokov je dobra dolgoročna varovalka pred ponovitvijo tveganega vedenja. V praktičnem 

delu se posvetimo primerom iz prakse, ki jih lahko predstavite udeleženci sami. Za vsak primer poiščemo konkretne 

rešitve s pomočjo kreativnih, izkustvenih tehnik, ki nam približajo vidik tako osebe s težavami kot ostalih, ki ji želijo 

pomagati. V majhni skupini bomo skušali skupaj odgovoriti na nekaj dilem: kako mladostniku pomagati? Kako se z 

njim pogovoriti?  Kam ga lahko usmerimo? Kje so meje naše odgovornosti? Kako sploh komunicirati z mladimi in kaj 

lahko naredimo odrasli, da se jim približamo? Kako se soočati z vedno bolj kompleksnimi strukturami težav pri 

mladostnikih? Cilj seminarja je predvsem opremiti vse udeleženke_ce z praktičnim znanjem, ki ga bodo lahko 

uporabile_i v praksi v smeri opolnomočenja mladostnice_ka ter soustvarjanja želenih izidov. 

Seminar vodiva Mateja Vilfan, univ. soc. del., z večletnimi izkušnjami na področju dela pomoči pri 

samopoškodbenem vedenju, trenutno tudi svetovalka v društvu Legebitra in v procesu izobraževanja za gestalt 

psihoterapevtko in Matic Munc psiholog z opravljenim strokovnim izpitom iz socialnega varstva, s 15 letnimi 

izkušnjami dela z mladostniki rizičnih vedenj. Seminar je namenjen tako strokovni kot tudi laični javnosti, ki jo ta 

problematika zanima. 

 

PRIJAVA 

Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico in jo skenirano pošljete na elektronski naslov: drustvo@brezlimita.si . 
Za izvedbo seminarja je minimalno število udeleženk_cev 4 in maksimalno 12. Prijave zbiramo do zapolnitve mest. V 
primeru premalo prijavljenih bo seminar odpovedan. 

LOKACIJA 

Seminar bo potekal na naslovu Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje. Lokacija se nahaja v bližini Tržnice 
Moste in CK Španski borci, kjer so tudi parkirna mesta. Prav tako je v bližini LPP postajališče, kjer ustavijo avtobusi 2, 
9, 11, 20 in 25. Za vsa dodatna vprašanja pa smo vam na voljo na številki 041 855 871. 
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CENA 

Polna cena : 120 EUR (DDV se ne obračunava) 
 
Študentke_je, brezposelne_i: 80 EUR (DDV se ne obračunava) 
 
V primeru, da prideta vsaj dve osebi iz iste institucije, je popust na njihovo ceno 10%. 

Znesek nakažete na račun: SI56 6100 0001 3145 884 odprt pri Delavski hranilnici d.d. (ob prijavi vam pošljemo 
račun). Poravnan prispevek je pogoj za udeležbo na seminarju. 
 

PROGRAM SEMINARJA 

PETEK, 25. 01. 2019 (teoretični del):  

15.45. – 16.00   Prijava udeleženk_cev 

16.00 – 16.45 Samopoškodbeno vedenje (Mateja Vilfan): 
- SPV kot tabu. 
- Miti in resnice o SPV. 
- Definicija in opredelitev SPV. 
- Splošne značilnosti mladostnic_kov, ki se samopoškodujejo. 
- Težave pri iskanju pomoči. 
- Zakaj smo odrasli pomembni? 
- Primerni in neprimerni odzivi na SPV. 

 
16.45 – 17.30 Podpora mladostnici_ku, ki se samopoškoduje (Mateja Vilfan) 

- Kako lahko mladostnici_ku pomagamo? 
- Vzpostavljanje delovnega odnosa. 
- Pogovor z mladostnico_kom. 
- Področja dela, cilji in strategije za doseganje ciljev. 
- Premagovanje želje po samopoškodovanju. 

 
17.30 – 18.15  Samomorilno vedenje (Matic Munc) 

- Samomor kot tabu. 
- Stereotipi o samomoru. 
- Iskanje samomorilnih vzorcev vedenja, mišljenja, čustvovanja in telesnega odziva. 
- Poskus samomora. 
- Dovršen samomor. 

18.15 – 19.00  Podpora samomorilni osebi (Matic Munc)  
- Vzpostavitev stika z osebo. 
- Primerni in neprimerni odzivi na  samomorilno vedenje. 
- Navezovanja stika z življenjem. 
- Vpeljava rutine v odnosu svetovalec_ka – uporabnik_ca. 
- Definicija problemov in problem solving strategije. 
- Iskanje podporne osebe v krogu ogroženega. 
- Samomorilni pakt. 
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19.00 – 19.45 Kaj moramo še vedeti o mladostnici_ku? (Mateja Vilfan, Matic Munc) 

- Vpetost mladostnice_ka v čas potrošništva in individualizma. 
- Pomen sovrstnic_kov, prostega časa in medijev na dojemanje sveta in samega sebe.  
- Družbena pričakovanja. 

 

19.45 – 20.30  Povzetek  
- Vprašanja in odgovori (razprava). 

 
 
 SOBOTA, 26. 01. 2019  (praktični del): 
 9.00 – 9.30 Povzetek teoretičnega dela in uvod v praktično delo 
 

 9.30 – 11.00 PRIMER 1 
- Predstavitev primera. 
- Delo na primeru. 
- Skupinska diskusija. 

 

 11.00 – 12.30 PRIMER 2 
- Predstavitev primera. 
- Delo na primeru. 
- Skupinska diskusija. 

 

12:30 – 14:00 PRIMER 3 
- Predstavitev primera. 
- Delo na primeru. 
- Skupinska diskusija. 

 

14.00 – 15.00 Sklepna diskusija in evalvacija 

 

Odmori med posameznimi sklopi bodo po dogovoru z udeleženkami_ci. Na voljo bo sadje, prigrizki in topli napitki. 

 

 

 


