VZDĚLÁVÁNÍ

Zpráva o činnosti 2013
TOTUM o. s.
KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY PŘEDEVŠÍM URČENY:
•
•
•

Pracovníkům a dobrovolníkům v pomáhajících profesích
Osobám pečujícím o osobu blízkou
Organizacím v sociálních službách a zdravotnictví

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Posláním odborného sociálního poradenství Totum o. s. je poskytovat
informace a podpůrné psychosociální služby, které slouží k řešení
nepříznivé sociální situace pracovníků v pomáhajících profesích a osob
pečujících o osobu blízkou, jež jsou ohroženi syndromem vyhoření.

Vzdělávací programy jsou zaměřeny na odborný výklad o syndromu
vyhoření a možnosti jeho prevence. Účastníci kurzů se naučí rozpoznávat
rizikové situace a způsoby chování, které mohou vést k syndromu
vyhoření a efektivně používat zdroje, které je před syndromem vyhoření
chrání.
Cílovými kompetencemi každého účastníka kurzu je schopnost včas
rozpoznat vlivy vedoucí k chronické únavě a syndromu vyhoření,
dovednost rozpoznat ohrožující situace v pomáhající profesi (v péči o
blízké), v rodině i v ostatních vztazích, pojmenovat a správně používat
fungující zvládací a relaxační strategie.
V roce 2013 organizace realizovala 6 workshopů a kurzů zaměřených
na prevenci syndromu vyhoření u pomáhajících pracovníků a rodin
pečujících v domácím prostředí o seniory.

CO SE NÁM VE DRUHÉM ROCE PODAŘILO:
• Rozšířit a stabilizovat tým odborných poradců.
• Zahájit projekt inovativně propagující služby pro osoby pečující
doma podpořený nadací Auxilia.
• Vytvořit a připravit k akreditaci nový vzdělávací program Rizika
vzniku a prevence syndromu vyhoření v sociální práci.

Nabízíme:
• Sociálně právní poradenství
• Psychologickou pomoc
• Pastorační poradenství a podporu
Služba je poskytována formou osobních konzultací (dle objednání)
nebo ON LINE poradny. V roce 2013 podpořila celkem 35 uživatelů.
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