Saleziánski preventisti: Chceme o tom hovoriť
Obsahová náplň vzdelávania
Pri tvorbe tohto výnimočného vzdelávania sme zohľadnili mnohé špecifické požiadavky. Vďaka tomu
vzdelávanie bude:





praktické, čo najviac použiteľné priamo v praxi vo vašich strediskách a dielach,
adresné, tvorené s ohľadom na skutočných konečných adresátov: na deti a mladých, ktorí sú
v saleziánskych dielach,
saleziánske, vychádzajúce z preventívneho systému,
otvorené aj pre ťažké témy ako zneužívanie, manipulácia, sebapoškodzovanie a pod.

Náplň jednotlivých modulov vzdelávania zohľadní skúsenosti a potreby účastníkov a účastníčok.

Ako preventista sa naučíš:







porozumieť prepojeniu saleziánskeho preventívneho systému a ochrany detí,
porozumieť správaniu detí, ktoré sa ocitajú v záťažových životných situáciách,
otvárať v stredisku ťažké témy vhodným preventívnym spôsobom, hovoriť o tom, o čom sa
nám zvyčajne ťažko hovorí,
zasiahnutým mladým sprostredkovať pomoc v rámci sociálneho systému na Slovensku,
postupovať v ochrane detí a zraniteľných osôb podľa odporúčaní a pravidiel platných
v jednotlivých zložkách a organizáciách v rámci saleziánskej rodiny,
oboznamovať s týmito postupmi animátorov, dobrovoľníkov a pracovníkov v diele.

Obsahové zameranie vzdelávacích modulov
I. Sociálna patológia vo svete mladých – účastníci sa dotknú tém ako sebapoškodzovanie, šikana,
rozvod rodičov, sociálne vylúčenie, vzťahové väzby, pozitívny vzťah k sebe samému. V tomto module
sa pokúsime porozumieť jednotlivým fenoménom, naučíme sa, ako reagovať a komunikovať so
zasiahnutými deťmi a ako uplatniť vhodný, nepoškodzujúci prístup.
II. Sexuálne zneužívanie – druhý modul je zameraný na témy zneužívania, prípravy obete k zneužitiu
(tzv. grooming), zadefinuje rizikové a ochranné faktory v organizácii. Zameriame sa na samotné dieťa
(rozhovor s dieťaťom, dokumentácia, kontraintuitívne reakcie obete) a rozoberieme si konkrétne
prípadové štúdie.
III. Online svet – dotkneme sa viacerých aktuálnych a dynamických tém, napr. ako sa nestratiť
v digitálnom svete, ako sa s deťmi rozprávať o digitálnych médiách, ako nastaviť základné pravidlá
a hranice používania technológií v oratku, ako rozpoznať a zastaviť kyberšikanu a pod.
Samotné vzdelávanie zahŕňa dve línie programu – tréningové moduly a prácu v medziobdobí. Moduly
budú slúžiť na oboznámenie sa účastníkov s témou, konceptmi, teóriou a na nácvik v bezpečnom
prostredí. Špecifický dôraz sa bude klásť na prácu v medziobdobí, ktorá bude zameraná na používanie
nadobudnutých zručností v praxi. K tomu účastníkom vzdelávania poskytneme možnosť zvláštnej
podpory vo forme sprevádzania/supervíznych rozhovorov.

Odborní lektori
Hlavný tréner vzdelávania – Mgr. Juraj Šándor – profesionálny tréner, kouč, facilitátor, sociálny
pracovník. Vyše 20 rokov rozvíja manažérov a pracovníkov vo významných organizáciách a firmách
v rámci Slovenska. V minulosti pracoval vo vzdelávacej organizácii New Hope Slovakia. Je
spoluzakladateľom nízkoprahového centra Kaspian.
Lektorka modulu I. - PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA – klinická psychologička,
psychoterapeutka, supervízorka. Je výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia Prima. Od roku 1993
sa angažuje v oblasti primárnej prevencie, pôsobí ako revízorka Koalície pre deti Slovensko. Pôsobí aj
na nadnárodnej úrovni.
Lektorka modulu II. – Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. – expertka, supervízorka,
výskumníčka v problematike sexuálneho zneužívania detí. Je aktívnou členkou rôznych výskumných
tímov v danej oblasti. Úzko spolupracuje s Národným koordinačným strediskom pre riešenie
problematiky násilia na deťoch a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na
ženách. Má bohatú publikačnú činnosť. Pôsobí ako expertka v Centre na ochranu maloletých, ktoré
vzniklo pri Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Lektorka modulu III. – Mgr. Barbora Okruhľanská – odborníčka v masmediálnej komunikácii, bývalá
animátorka v saleziánskom stredisku. Naďalej úzko spolupracuje so saleziánskou rodinou, bola
zapojená vo viacerých mediálnych projektoch. Aktuálne vedie marketingovú agentúru PS: Sunrise. Od
roku 2009 pracovala ako odborná redaktorka v mesačníku Stratégie, potom ako marketingová
špecialistka v softvérovej spoločnosti. Venuje sa aj publikačnej činnosti.
A ďalší hostia.

