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Segítő munka poszt-traumás stressz zavar tüneteit mutató emberekkel, különös
tekintettel a hajléktalan emberekre
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A segítő szakmában dolgozók gyakran tehetetlennek, eszköztelennek érzik magukat
traumatizált ügyfeleik speciális igényei, problémái miatt. A segítőknek gyakran nehézséget okoz
belehelyezkedni a tartósan félelemben élő, komplex módon kiszolgáltatott, többszörösen
traumatizált, a poszt-traumás stressz zavar tüneteit mutató felnőttek és gyerekek
élethelyzetébe. A segítő munkát esetenként a segítőkben élő sztereotípiák és előítéletek is
nehezítik, valamint a jelenséggel kapcsolatos tájékozatlanság, és az a kihívás, amit a jelenség a
segítő kapcsolatban okoz számukra.
A képzés célja, hogy felkészítse a szakembereket a PTSD tüneteit mutató emberekkel való
segítő munkára.

Tervezett témák:
A lelki trauma és a poszt-traumás stressz-zavar (PTSD)
 a párkapcsolati erőszak természetrajza, legfontosabb tudnivalók összegzése (pl. a
bántalmazó és a bántalmazott felismerését/beazonosítását segítő eszközök, a traumás
kötődés kialakulásának megértése, a traumás kötődés állapotában lévő ügyfél
helyzetének megismerése stb.)
 az erőszak, mint trauma
 a trauma legfontosabb jellemzői
 a traumatizált ügyfél viselkedésének sajátosságai
 melyek a kerülendő és melyek a követendő viselkedésmódok és eljárások traumatizált
ügyfelek esetén annak érdekében, hogy a segítő a gyógyuláshoz járuljon hozzá, és ne a
betegség kialakulásához
 a poszt-traumás stressz zavar kialakulását elősegítő és csökkentő tényezők
A segítők szerepe
 szakmai tapasztalatok, nehézségek, jó gyakorlatok
 nemzetközi jó gyakorlatok a PTSD-s ügyfelekkel folytatott segítő munkában
 kockázatfelmérés, személyes biztonsági terv
 „Hová fordulhatnak az ügyfelek?” - a PTSD-s ügyfelek számára elérhető intézményi
lehetőségek, a jogi környezet, alkalmazható jogszabályok
 az intézmények az ügyfelek szemével (egy ügyfél szemszögéből vizsgálva az intézmény
előnyei, hátrányai, hiányosságai)
 a résztvevők átgondolhatják, hogy a képzésen tanultak alapján mi az a saját
gyakorlatukban, amivel a jövőben felhagynának, illetve mik azok az új eszközök, amiket
igyekezni fognak beilleszteni a segítő munkájukba
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A képzés időpontjai:
2017.
2017.
2017.
2017.

szeptember 15.
szeptember 22.
szeptember 29.
október 13.

9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00

A képzés helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A jelentkezési lapokat 2017. augusztus 25-ig kérjük a andorko.eva@bmszki.hu e-mail címre,
vagy – amennyiben e-mail küldésre nincs mód - a 06-1-238-95-01-es fax számra elküldeni.
További információ: andorko.eva@bmszki.hu e-mail címen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

1134 Budapest, Dózsa György út 152.
tel: 06-1-238-95-25
www.bmszki.hu

