Liepājas Diakonijas centrs
Projekts “SEMPRE”, Nr. #R008.
Ievadseminārs spēcināšanas apmācību programmā 07. un 08. 06. 2018.
_________________________________________________________

Liepājas
Diakonijas centrs

Ielūgums
Liepājas Diakonijas centrs aicina Jūs uz ievadsemināru spēcināšanas apmācību
programmā, kas notiks ceturtdien un piektdien, 7. un 8. jūnijā, plkst. 10.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 7.
Semināru vadīs vieslektore no Dānijas augstskolas Gundija Šrētere Johansena (Gundi Schrötter Johannsen). Tiks nodrošināta tulkošana no angļu valodas.
Par dalību seminārā būs iespēja saņemt apliecinājumus ar attiecīgo stundu skaitu.
Ievadsemināra programma
Ceturtdiena, 7. jūnijs, Liepāja
1. diena: Uzsvars uz atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā.
Mērķi:
1) iepazīstināt ar spēcināšanas koncepciju un ar mācīšanās darbībā metodi kā pamatu
turpmākajām apmācībām
2) pārdomāt kā spēcināšanas koncepciju un mācīšanās darbībā metodi var iedzīvināt atbalsta
grupu praksē.
Dienas kārtība:
10.00 Reģistrācija, kafija, iepazīšanās un ievads.
10.30 – 11.30 Spēcināšanas koncepcija un mācīšanās darbībā metode
11.30 – 13.00 Atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalās savā pieredzē ar
aktivitātēm un/ vai mikroprojektiem un to idejām (Bārta / Durbe / Grobiņa / Liepāja / Priekule /
Rucava)
13.00 Pusdienas
13.45 – 14.45 Darbs grupās
14.45 – 15.30 Grupu darba prezentācijas un diskusija.
Sagatavošanās darbi otrām apmācībām par mācīšanos darbībā.
15.30 Apmeklējums vienā no atbalsta grupu vietām

Piektdiena, 8. jūnijs, Liepāja
1. diena: Uzsvars uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām Liepājas reģionā.
Mērķi:
1) iepazīstināt ar spēcināšanas koncepciju un ar mācīšanās darbībā metodi kā pamatu
turpmākajām apmācībām
2) ierosināt profesionālu diskusiju par to, kā mēs saprotam mērķa grupas iesaistīšanu no viņu
skatu punkta un kā to var lietot sociālo pakalpojumu sniedzēju praksē (Dānijas pieredze)
3) pārdomāt, kā spēcināšanas koncepciju un mācīšanās darbībā metodi var iedzīvināt vietējo
sociālo pakalpojumu sniedzēju praksē.
Dienas kārtība:
10.00: Reģistrācija, kafija, iepazīšanās un ievads.
10.30 – 11.30 Spēcināšanas koncepcija un mācīšanās darbībā metode
11.00 – 12.00 Izprast mūsu mērķa grupas (iepazīstināt ar starptautiskiem kritērijiem par
funkcionālo invaliditāti un veselību, citas mērauklas), sociālie modeļi un pakalpojumi (prakses)
12.00 – 13.00 Sociālo pakalpojumu sniedzēji dalās ar savu pieredzi (sociālie darbinieki no
dažādām iestādēm un vietām)
13.00 Pusdienas
13.45 – 14.45 Darbs grupās
14.45 – 15.30 Grupu darba prezentācijas un diskusija.
Sagatavošanās darbi otrām apmācībām par mācīšanos darbībā.
15.30 Apmeklējums vienā no sociālo pakalpojumu iestādēm.

Priecāsimies par Jūsu līdzdalību seminārā!
Lūgums jautājumu sakarā sazināties, kā arī apstiprināt savu piedalīšanos:
e-pasts: sklase@inbox.lv vai
pa tālruni: 26805090 Karīna Krieviņa
Mārtiņš Urdze,
Liepājas Diakonijas centra vadītājs

