
 
 
 

GRADIMO MOZAIK ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA S 
POMOČJO DELOVNE TERAPIJE 

 
PROGRAM SEMINARJA* 
 
1. dan     16. 8. 2013   
 
8.30 – 9.00 Registracija 

9.00 – 9.15 Pozdravni nagovori 

9.15 – 10.45 Karen Jacobs, profesorica in vodja študijskega programa 

delovne terapije, Univerza v Bostonu: 

Promoviranje delovne terapije: besede, podobe in 

dejanja 

10.45 – 11.00 Odmor 

11.00 – 13.00 Karen Jacobs, profesorica in vodja študijskega programa 

delovne terapije, Univerza v Bostonu: 

Trženje in podjetništvo v delovni terapiji 

13.00 – 14.15 Kosilo 

14.15 – 16.00  Okrogla miza:  

Promocija, trženje in podjetništvo v delovni terapiji; 

prenos v slovenski prostor 

 



2. dan    17. 8. 2013   
 
8.30 – 9.00 Registracija 

9.00 – 11.45 Nancy MacRae, izredna profesorica, Univerza v New 

Englandu:  

Interdisciplinarno izobraževanje in usposabljanje 

11.45 – 13.00 Kosilo 

13.00 – 15.30 Nancy MacRae, izredna profesorica, Univerza v New 

Englandu:  

Seksualnost in starejši 

15.30 – 15.45 Odmor 

15.45 – 18.30 Karen Jacobs, profesorica in vodja študijskega programa 

delovne terapije, Univerza v Bostonu:  

Ergonomija - pregled  

 
 
 
 
 
 
* Seminar bo potekal v angleškem jeziku. Za simultani prevod v slovenščino 
bo poskrbljeno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študijski krožek Delovna terapija 
E-mail: promo.delovnaterapija@gmail.com 

Spletna stran: www.delovnaterapija.weebly.com 



 
 

 
VSEBINA PREDAVANJ 

 
1. dan    16. 8. 2013 
 
Promoviranje delovne terapije: besede, podobe in dejanja - Karen 
Jacobs (glavni nagovor) 

Za uspešno promoviranje delovne terapije si mora prizadevati vsak izmed 
nas, vrednost stroke pa naslavljati v delovnoterapevtskem jeziku, podobah in 
dejanjih. Še pomembneje pa je, da jasno opredelimo, zakaj je stroka 
pomembna za družbo in kako pomaga izboljševati kvaliteto življenja. 
Razčlenjevanje preteklih delovnoterapevtskih promocijskih akcij nam lahko 
služi kot orodje pri prizadevanju in usmerjanju nadaljnjih korakov k boljšemu 
izražanju vrednosti naše stroke. Takšna analiza, podkrepljena z različnimi 
teorijami komunikacije in promocije v zdravstvu, zagotavlja boljšo 
osredotočenost pri promocijskih strategijah v prihodnje. Le-te pa morajo 
temeljiti na znanosti in na dokazano najboljših praksah s področja delovne 
terapije.  
 
 
Trženje in podjetništvo v delovni terapiji - Karen Jacobs (delavnica) 
  
Delovni terapevti in drugi strokovnjaki lahko izkoristijo trende, ki se pojavljajo 
na različnih področjih, svoje ideje pa uporabijo kot poslovno priložnost. 21. 
stoletje je imenovano ‘stoletje podjetnika’ (‘the century of the entrepreneur’). 
Podjetniki prispevajo k vitalnosti gospodarstva in s tem izboljšujejo kvaliteto 
življenja v svoji skupnosti. Na delavnici se bomo osredotočili na strategije 
trženja, vodenje podjetja in svetovanje.  
  
 
Promocija, trženje in podjetništvo v delovni terapiji; prenos v slovenski 
prostor (okrogla miza)   
Karen Jacobs, Nancy MacRae, samozaposleni slovenski delovni terapevt, 
predstavnik Zbornice delovnih terapevtov Slovenije, predstavnik 
zdravstvenega sistema 
 
Beseda bo tekla na temo zakaj, kako in na kakšen način biti samozaposlen in 
opravljati storitve delovne terapije ter o prednostih in težavah, s katerimi se 
srečujejo samozaposleni delovni terapevti v današnjem zdravstvenem oz. 
zavarovalniškem sistemu. Pomemben del bo razprava o novih načinih in 
poteh, ki bi vzpodbudile in zagotavljale samozaposlenim dobro prakso in 
dostopne storitve.    
 



2. dan   17. 8. 2013 
 
Interdisciplinarno izobraževanje in usposabljanje - Nancy MacRae 
(delavnica) 
 
Namen delavnice je podrobneje spoznati delovanje interdisciplinarnega 
izobraževanja in usposabljanja, na primer potreben čas za timsko učenje in 
njegovo funkcioniranje. Podkrepljeno bo s primeri iz prakse, kot je projekt 
preventive padcev med starejšimi. Udeleženci delavnice bodo skozi naloge 
dobili občutek, kako omenjeni pristop v timu deluje, obenem pa bodo izmenjali 
znanja in izkušnje.  
 
 
Seksualnost in starejši - Nancy MacRae (predavanje in delavnica) 
 
Predavanje o seksualnosti se nanaša na starejše odrasle. Predstavljeni bodo 
nasveti o ravnanju na področju seksualnosti in prikazane izkušnje, kako jih 
uporabiti v praksi.  
 
V delavnici bomo spoznali predpostavke o seksualnosti, kako jo definirati, 
pomembne dejavnike (kulturno okolje, …), kako se pogovarjati o njej s 
starejšimi odraslimi, uporabne metode, vprašanja starejših žensk in starejših 
moških ter homoseksualnosti v starosti, vpliv domske oskrbe, področje 
seksualnosti kot fizični izziv, neprimerno seksualno vedenje klienta in 
nenazadnje, kako se na vse to odzvati in kakšno vlogo ima pri tem strokovni 
tim. Sledilo bo delo po skupinah (študije primerov), nato pa izmenjava mnenj 
ter izkušenj udeležencev. 
 
 
Ergonomija - pregled - Karen Jacobs (delavnica) 
  
Ergonomija postaja vse večja priložnost za delovno terapijo. V delavnici bomo 
pregledali ergonomijo skozi življenjska obdobja, s poudarkom na iniciativi 
Ozaveščanje o rabi nahrbtnikov v šolah™, Ameriškega združenja delovnih 
terapevtov (National School Backpack Awareness™ - AOTA). Predstavljene 
bodo tudi raziskave s področja zdrave rabe računalnikov in študija o rabi iPad-
ov pri pouku matematike v srednji šoli. Udeleženci bodo preizkusili in se 
naučili strategij za pametno uporabo tehnologije in nahrbtnikov, metode 
nadzora mišičnoskeletnega ravnovesja pri rabi le-teh in analizirali različne 
ergonomske pristope.   



KRATKA PREDSTAVITEV PREDAVATELJIC 

Karen Jacobs, doktorica izobraževanja, specializirana v 
vodenju šolskega izobraževanja, je klinična profesorica in 
vodja študijskega programa na Univerzi v Bostonu, 
Massachusetts, ZDA; bivša predsednica in podpredsednica 
Ameriškega združenja delovnih terapevtov in velika 
promotorka delovne terapije po svetu. Njeno raziskovalno 
področje je proučevanje medsebojnih vplivov okolja in 
človekovih zmožnosti, poleg tega pa se profesionalno 
ukvarja tudi z ergonomijo.  

 

Nancy MacRae, magistra izobraževanja odraslih, je izredna 
profesorica delovne terapije na Univerzi v New Englandu, 
Maine, ZDA. Njena raziskovalna zanimanje so predvsem: 
dejavnost/okupacija, starejši, seksualnost, smrt in izguba, 
interdisciplinarni/strokovni pristopi v zdravstvu, management 
in supervizija.   
 
 


