ŠKOLA PASTORÁLNEHO PORADENSTVA
Milí priatelia,
teší ma, že vám môžem predstaviť ponuku nového vzdelávania v oblasti pastorálneho
poradenstva. Nápad založiť v rámci Bratskej jednoty baptistov vlastnú školu pre poradcov
vznikol začiatkom roku 2006 po diskusii s Radou BJB. Po prvýkrát bol verejne
prezentovaný na jarnom stretnutí Konferencie delegátov zborov v roku 2006. Som rád, že
po troch rokoch nadobúda konkrétnu podobu a v apríli 2009 sme privítali prvých
záujemcov. Vnímam to ako Božiu milosť a som za ňu vďačný. Verím, že škola
poradenstva prinesie veľa praktických podnetov a povzbudenie do služby ľuďom v ťažkých
životných obdobiach.
Vlado Boško
Odbor pastorácie a poradenstva
Pre koho je vzdelávanie určené
Vzdelávania sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia o pastorálne poradenstvo.
Je určené predovšetkým pre tých, ktorí chcú v tejto oblasti slúžiť, ale je otvorené aj
pre záujemcov, ktorí chcú len získať prehľad o rozličných poradenských prístupoch
a zručnostiach.
Priebeh
Vzdelávanie je rozdelené do 2 stupňov:
I. stupeň – poskytne prehľad základných poradenských prístupov, s ktorými sa môžete
stretnúť v sekulárnej psychológii a v rámci kresťanského poradenstva. Získate
základné zručnosti v oblasti komunikácie a vedenia poradenského procesu.
II. stupeň – poskytne hlbšie vnorenie sa do konkrétnych oblastí poradenstva
a krízových situácií, napr. riešenie vážnych manželských kríz, depresie, pastorácia
osôb s poruchami osobnosti, dôsledkov pôsobenia dlhodobého stresu, práca so
závislými na alkohole, drogách, práci, počítačoch, na inej osobe ... pomoc
bezdomovcom a pod. Podľa individuálneho záujmu si budete môcť vybrať niekoľko
tém.
Oba stupne vzdelávania sú rozdelené do blokov, t.j. 2-3 dňových stretnutí, počas
ktorých budú prebiehať prednášky, diskusie, praktické cvičenia a pod. Viac
informácií o počte a dĺžke blokov nájdete v Programe príslušného bloku.
Dĺžka vzdelávania a možnosti štúdia
I. a II. stupeň budú spolu trvať približne 2,5 roka.
Boli by sme radi, keby ste sa viacerí zúčastnili celého vzdelávania, pretože jednotlivé
bloky do seba zapadajú a vytvárajú komplexný obraz. Škola je otvorená a vy sa môžete
rozhodnúť len pre časť (rok alebo blok), ktorá vás najviac zaujíma.
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Možnosti štúdia sú teda dve:
Stáli študenti - absolvujú aspoň 80% všetkých vyučovacích blokov, platia nižší
registračný poplatok, dostanú písomné materiály a zvukové nahrávky seminárov
Príležitostní študenti - absolvujú len tie semináre, ktoré ich zaujmú a platia vyšší
registračný poplatok za blok
Čo sa môžete naučiť
Ak sa zúčastníte celého 1. stupňa, budete sa vedieť orientovať v základných kresťanských
a sekulárnych poradenských smeroch a budete schopný samostatne viesť jednoduchý
poradenský rozhovor.
Po ukončení 1. a 2. stupňa budete schopný pomáhať kazateľovi pri riešení bežných aj
zložitejších pastorálnych prípadov.
Certifikát
Rada BJB v SR udelí certifikát úspešným absolventom, ktorí sa osobne zúčastnia aspoň
na 80% všetkých vyučovacích blokov a odovzdajú vypracovanú záverečnú prácu.
Poplatky
Registračný poplatok za jeden vyučovací blok je 15 EUR pre stálych študentov,
a 20 EUR pre príležitostných študentov.
Poplatok slúži na prípravu a tlač materiálov, prenájom priestorov, cestovné a stravné
náklady lektorov.
Okrem registračného poplatku hradí každý študent náklady na vlastné ubytovanie a stravu,
ktoré závisia od miesta a dĺžky vyučovacieho bloku. Podrobnejšie informácie budú vždy
súčasťou aktuálnej Prihlášky. Predpokladáme, že časť týchto nákladov vám pomôže
pokryť váš zbor. Ponuku vzdelávania s prosbou o podporu záujemcov z miestnych zborov
zašleme všetkým kazateľom v rámci BJB v SR.

Lektori
Na jednotlivé bloky budeme pozývať lektorov so vzdelaním a praxou v danej oblasti.
O psychologických prístupoch bude teda hovoriť psychológ, o závislostiach zas človek,
ktorý osobne pracuje so závislými, a pod. Lektori sa dobrovoľne vzdávajú odmien, budeme
im preplácať len ubytovanie, stravu a cestovné náklady.
Prihlášky a kontakt
Vyplnenú Prihlášku pošlite do stanoveného termínu emailom na adresu
poradenstvo@baptist.sk alebo na poštovú adresu: Vladimír Boško, B. Nemcovej 3, 972 31
Sliač.
V prípade ďalších otázok volajte na číslo 0907 65 82 63.
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