INŠTITUT STOPINJE
za logoterapijo, mediacijo, izobraževanje in raziskovanje

Delavnična predavanja bodo izvajali strokovni sodelavci Inštituta
Stopinje v sodelovanju z drugimi strokovnjaki.
Inštitut Stopinje širi s svojim raznovrstnim delovanjem veselje do življenja in
pomaga posameznikom, družinam in kolektivom k bolj kakovostnemu preživljanju
trenutkov vsakdanjosti. Deluje na petih med sabo povezanih področjih:
1. PSIHOTERAPIJA
Izvajanje individualne, partnerske in skupinske psihoterapije.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Partnerja projekta
Inštitut Stopinje
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

....................................................................................................................

Financiranje projekta
Projekt financira Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
....................................................................................................................

2. IZOBRAŽEVANJE
Izvajanje različnih vrst seminarjev, delavnic, treningov in teambuildingov.
3. MEDIACIJA
Mediiranje v sporih med različnimi subjekti, ki se znajdejo v težkih
konfliktnih situacijah.
4. POSLOVNO SVETOVANJE
Poslovno svetovanje je namenjeno menedžerjem in drugim vodilnim v
gospodarskih družbah, javnem sektorju, direktorjem nevladnih organizacij in
drugi zainteresirani javnosti.
5. PROGRAMI ZA OSEBNO RAST
Izvajanje enodnevnih in večdnevnih programov za osebno poglabljanje
in celostno rast.

Informacije
Več informacij o projektu Križpotja dobite pri koordinatorju projekta
v vašem zavodu in na Inštitutu Stopinje na e-naslovu info@stopinje.si.
....................................................................................................................
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" Življenje ni nekaj, ampak priložnost

za

I Viktor Frankl, utemeljitelj logoterapije I

nekaj. "

O PROJEKTU

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Spoštovani,

prijazno vas vabimo, da se pridružite pilotnemu projektu Križpotja.
Enkrat na teden se bomo za eno uro srečali na spletni povezavi ter skupaj
razmišljali o pomembnih vprašanjih našega sedanjega, preteklega in
prihodnjega življenja.
UDELEŽENCI
Virtualna predavanja so namenjena pripornikom in zapornikom v slovenskih zavodih
za prestajanje kazni zapora, ki imajo možnost dostopa do svetovnega spleta preko
naprav zavoda ali preko svojih naprav.
Udeležba na predavanjih je prostovoljna in brezplačna.

CILJI
• Delavnična predavanja vas bodo krepila, opogumljala in vam dajala notranjo
moč za spoprijemanje z izzivi v času prestajanja kazni zapora.

• Spodbujala bodo vaše razmišljanje, načrtovanje in vam pomagala pri

• OSEBNA RAST: vrednote, svoboda in odgovornost,
spoštovanje človekovega dostojanstva; ukvarjanje s preteklostjo,
travme preteklosti, vztrajnost; smisel življenja, odkrivanje smisla,
spoprijemanje s težkimi situacijami življenja; pomen branja,
osebnega razmišljanja, zapisovanja; kaj je psihoterapija, čemu
služi; premagovanje odvisnosti; načini za krepitev duševnega
zdravja, premagovanje stresa in napetosti, vaje sproščanja …

Teme, o katerih bo tekla beseda na naših srečanjih:

• IZKUŠNJA ŽIVLJENJA:
moje vsakdanje življenje, moja
sedanjost; lepi spomini,
zastavljanje in doseganje ciljev,
življenjski uspehi in
neuspehi, čustva in razum,
• DRUŽINA:
sreča, zadovoljstvo
partnerstvo, starševstvo,
življenja; skrb za zdravje,
graditev partnerskega
zdrav življenjski slog,
odnosa, vzgoja,
skrb za celostni razvoj …
odraščanje otrok,
priprava na starševstvo,
ustvarjanje razmer za
družino . . .

sprejemanju pomembnih odločitev za nadaljnje življenje.

• KOMUNIKACIJA:
kakovostna komunikacija,
konflikt, obvladovanje
konfliktov, tehnike in
načini reševanja
konfliktov, pogovor,
odnosi, pogajanje,
aktivno poslušanje, jasno
podajanje sporočil,
razumevanje sporočil in
stališč drugih; verbalna
in neverbalna
komunikacija …

Udeleženci boste na vsakem srečanju povabljeni, da še sami
predlagate teme srečanj.
Občasno bomo v program vključili kakšnega gosta, ki bo delil
z nami svojo življenjsko izkušnjo.

NAČIN
• Delavnična predavanja se bodo v vašem zavodu izvajala enkrat na teden, praviloma vedno
na isti dan in ob isti uri. O času izvajanja delavničnih predavanj vas bodo obvestili odgovorni v
zavodu. Povezali se bomo preko spleta v eni od aplikacij, ki omogočajo komunikacijo na daljavo.

• Na začetku meseca boste obveščeni o načrtovanih temah predavanj.

• Utrdili boste socialne in komunikacijske veščine, ki vam bodo v prihodnje lajšale
vzpostavljanje in ohranjanje kakovostnih odnosov v družini in družbi.

• Pridobili boste notranjo gotovost in nadgradili socialne veščine za vključevanje
v življenje po prestani kazni zapora.

• ČAS PO PRESTANI KAZNI ZAPORA:
dom, zaposlitev, moje socialno okolje, pisanje prošenj
za zaposlitev, predstavitev delodajalcu, iskanje službe,
graditev kariere, iskanje virov moči; ohranjanje
ravnovesja …

• Čeprav je vaše sodelovanje v projektu Križpotja prostovoljno, vas vabimo, da se srečanj
udeležujete redno. Na koncu vsakega srečanja boste dobili tudi delovno gradivo, s pomočjo
katerega se boste lahko osebno poglobili v temo, ki jo bomo obravnavali na srečanju.

• Zagotovljena je anonimnost udeležencev na srečanjih in varovanje vaših osebnih podatkov v
skladu z zakonom.

