SZKOLENIE PT.

Wartości i Model NM
Warsztat pracy z uczestnikami
Link do rejestracji
Termin rejestracji: 31 lipca 2021

Organizatorzy:

Szkolenie odbędzie się w kameralnej grupie (20 osób) i jest adresowane do osób, które już zetknęły się z metodą “Najpierw
mieszkanie”, np. poznały jej wartości, planują lub rozpoczęły pracę w takim programie, wykorzystują elementy metody np. szacunek
dla celów osoby, redukcję szkód do pracy z ludźmi w kryzysie.
Spotkania online rozpoczynają się od prezentacji gości specjalnych, po której uczestnicy zostają zaproszeni do pracy w małych
grupach. Po jej zakończeniu następuje wspólne omówienie wniosków, odczuć, spostrzeżeń. Przedmiotem pracy będą studia
wybranych wyzwań w pracy z uczestnikami.
Spotkania online są zaplanowane na 4 godziny z dwoma krótkimi przerwami. Wszystkie treści będą tłumaczone na język polski dla
uczestników i angielski dla trenerów. Trzeci dzień szkolenia odbędzie się “na żywo” w Krakowie, w siedzibie Dzieła św. Ojca Pio. O
szczegółach tego spotkania poinformujemy później, ponieważ chcemy dostosować treści do potrzeb wynikających ze spotkań online i
musimy zastrzec możliwość dostosowania terminu i formuły do sytuacji związanej z pandemią Covid-19.

PROWADZĄCY
Juha Kahila –

jest głównym koordynatorem Fińskiej Sieci Rozwoju “Najpierw mieszkanie” prowadzonej przez
Fundację Y-Saatio oraz trenerem Housing First Europe Hub. Z wykształcenia jest magistrem nauk
społecznych, a jego bogate doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami w kryzysie
bezdomności na różnych stanowiskach: opiekuna w placówce, pracownika socjalnego a także
managera organizacji wspierającej młodzież w kryzysie bezdomności, w której odpowiadał za
uruchomienie Zespołu pracującego metodą “Najpierw mieszkanie”. Swoim doświadczeniem,
znajomością wartości i dobrych praktyk dzieli się z osobami rozwijającym Najpierw mieszkanie w
Finlandii i Europie, również z osobami z doświadczeniem bezdomności.

Juha Soivio –

jest koordynatorem w Fińskiej Sieci na rzecz Rozwoju “Najpierw mieszkanie” Fundacji Y-Saatio. Z
wykształcenia jest antropologiem i pielęgniarzem społecznym. Ma doświadczenie zarówno w pracy
indywidualnej z osobami doświadczającymi bezdomności jak i w kierowaniu programami
mieszkaniowymi m.in. w Helsinki Deaconess Institute Hoiva. W pracy z uczestnikami programów NM
koncentrował się na nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich oraz budowaniu zaangażowania w życie
społeczności.

Heli Alkila –

jest Kierowniczką ds. Kontaktów z Klientami w Hoiva, programie “Najpierw mieszkanie” i mobilnego
wsparcia dla osób w mieszkaniach w Helsinki Deaconess Institute. Swoją karierę zawodową zaczynała
jako pielęgniarka. Obecnie jest uważana za pierwszą damę “Najpierw mieszkanie” w Finlandii ze
względu na swoje wieloletnie zaangażowanie w rozwijanie usług opartych na wartościach NM –
jeszcze zanim zaistniały one pod szyldem jednego programu. W jej pracy najważniejsze jest tworzenie
opartych na zaufaniu i równości relacji z osobami, które doświadczyły bezdomności.

Elina Liikanen –

kieruje programem “Najpierw mieszkanie” w organizacji Blue Ribbon w Helsinkach. Jest to organizacja
parasolowa skupiająca ponad sto podmiotów, których misją jest wspieranie ludzi z problemem
uzależnień od substancji, hazardu, z doświadczeniem bezdomności i kryzysów zdrowia psychicznego.
Organizacja jest liderem w prowadzeniu programów NM w Finlandii. Elina w swojej pracy z klientami
skupia się na osobach, które mimo pracy metodą NM nie odniosły sukcesu (10-20% uczestników). Ma
doświadczenie we wprowadzaniu programów NM w instytucjach działających tradycyjnie drabinkowo.

Ramowy plan szkolenia
WARTOŚCI NM

DOBRE PRAKTYKI W PRACY

[ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY

Dzień 1 – ONLINE

Z UCZESTNIKAMI

Z SESJI ONLINE]

28/09/2021, g. 12-16.15

Dzień 2 – ONLINE

Dzień 3 – NA ŻYWO, KRAKÓW

Gościni specjalna: HELI AKILA

25/11/2021, g. 12-16.15

20/01/2022, g. 10-18

Helsinki Deaconess Institute - Hoiva

Gościni specjalna: Elina Liikanen

Gość/cinie specjalne:

Blue Ribbon, Helsinki

[Odpowiedź na potrzeby z sesji online]

