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Končna različica izobraževanja v okviru BeMindful 
& ACT (Bodi čuječ & ukrepaj) programa je zdaj v 
treh jezikih (španščini, slovenščini in angleščini) na 
voljo na platformi Be Mindful -. BeMindful & ACT je 
namenjen strokovnjakom na področju duševnega 
zdravja pri delu z ljudmi, ki  se soočajo z duševno 
boleznijo  ali se na kakršenkoli način soočajo s 
podobnimi težavami. 
Program BeMindful & ACT je sestavljen iz dveh 
delov. V prvem delu programa  je 5 modulov, ki se 
osredotočajo na krepitev psihološke fleksibilnosti 
pri udeležencih usposabljanja. Udeleženci se učijo 
in v praksi lahko preizkušajo načine obvladovanja 
 neprijetnih oz. intenzivnih misli in občutkov, kar 
jim bo omogočalo izbrati ustreznejši odziv v smislu 
 osredotočenosti na to, kar je pomembno v danem 
trenutku. Drugi del programa je sestavljen iz 
enega   
 

Modul 1 Predstavitev čuječnosti (umetnost 
navigacije) 
Modul 2 Razlikovanje naših notranjih izkušenj in 
učenja o nadzoru (spoznal sem ladjo in 
vremenske razmere) 
Modul 3 Razlikovanje med mojimi notranjimi 
izkušnjami in tem, kar sem (kompas: kam želim 
iti) 
Modul 4 Sprejemanje izkušenj (navigacija v 
različnih pogojih) 
Modul 5 Povzetek 

Modul 6 Vzdrževanje usposabljanja in 
poučevanja kako jadrati 
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Peti modul je ponovitev prvega dela programa. 
Ponuja pregled nad  osvojenim znanjem v modulih 1- 
4 in vključuje vaje, ki delujejo kot podpora v smeri 
zavezanosti k redni praksi po koncu izobraževanja. 
Šesti modul pripravlja udeležence, da uporabijo 
prilagojeno čuječnost in tehnike, ki temeljijo na ACT 
strokovnih tehnikah, z upoštevanjem naslednjih 
ciljev: 
- Postati bolj prisoten in na klienta (strankam) 
usmerjen strokovnjak. 
- Spoznati še bolje različne neugodne vremenske 
razmere, ki se pojavijo v poklicnih situacijah, in 
vaditi, kako obdržati želeno smer v teh trenutkih. 
- prizadevanje za razumevanje, kako 
stranke/klienti/pacienti plujejo skozi življenje in 
kako delujejo v svojih vremenskih razmerah. 
- Usposabljanje za prilagoditev navigacije pri 
soočanju s katerokoli stranko (različni načini 
interakcije) in jim pomagati, da se soočijo s svojo 
stisko na način, ki jih ne odvrne od tistega, kar je 
zanje pomembno. 
V kolikor želite o treningu BeMindfulACT  izvedeti 
še več ali pa se vanj vključiti, prosimo, da 
kontaktirate enega izmed naših strokovnjakov: 

ŠPANIJA 
Dr. Carlos Salgado csalgado@cop.es 
 
ŠVEDSKA 
Dr. Graciela Rovner graciela@actinstitutet.se 
 
SLOVENIJA 
Dr. Gregor Žvelc info@institut-ipsa.si 
 

modula, usmerjenega v uporabo pristopa pri delu 
spacienti/uporabniki/klienti in strankami. 
Glavni cilj prvega modula je predstaviti osnovne 
elemente čuječnosti na praktičen način. 
Strokovnjaki se med drugimi vsebinami seznanijo z 
osnovnimi elementi čuječnosti, konceptom 
"avtopilotnega načina" delovanja in kako le-ta vpliva 
na večino ljudi, kakor tudi s konceptom opazovanja 
narave uma (ko  ne posvečamo pozornosti 
spremembam notranjih in zunanjih kontekstov). 
Drugi modul se na eni strani približuje povečanju 
zaznavnih zmožnosti v smislu notranjega 
doživljanja, zunanjih dogodkov in telesnih občutij, 
da bi se bolj zavedali lastnih potreb in trenutnih 
okoliščin. Razvijanje teh veščin bo pomagalo 
razlikovati nivo napetosti in druge občutke, ki se 
dogajajo v umu in telesu udeleženca. V zaključni fazi 
se bo udeleženec naučil več o izkušnjah, ki so pod 
njegovim nadzorom, in tistih, ki niso, a jih 
posledično poskuša nadzorovati, kar lahko ustvari 
več težav kot rešitev. 
Namen tretjega modula je obravnavati spremembe v 
perspektivi "jaz" (samega sebe) skozi več različnih 
vaj., Podana so natančna navodila o tem, kako 
zavzeti perspektivo in postati opazovalec, ki 
spremlja razvoj notranjih dogodkov. Na ta način se 
bo udeleženec naučil razlikovati med tem, kdo je in 
njegovimi mislimi in občutki. 
V četrtem modulu se osredotočamo na 
obvladovanje čustev, ki ga ne razumemo kot nadzor 
ali nasprotovanje čustvom, temveč kot sprejemanje 
neprijetnih notranjih izkušenj (misli, čustev in 
občutij) in prevzemanje nadzora nad aktivnostmi, ki 
jih je treba izvesti za približevanje  k željenemu cilju. 
Te spremembe se uvaja postopoma, začenši z 
nevtralnimi čustvi in mislimi in se nadaljuje na bolj 
splošne vaje s temi notranjimi izkušnjami, z več 
čustvenega naboja, kar lahko zahteva več truda.  

#BeMindful&ACT

http://www.institut-ipsa.si/
http://www.institut-ipsa.si/
http://www.consulta-psicologo.es/
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mejnike procesa razvoja in izvajanja. Poseben 
poudarek je bil namenjen glavnemu rezultatu 
projekta, programu usposabljanja Be Mindful & 
ACT, ki je bil predstavljen in podrobno obravnavan. 
 
Poleg tega so partnerji v Španiji in v Sloveniji 
organizirali demonstracije treninga čuječnosti 
izobraževalnega programa Be Mindful & ACT za 
tiste organizacije, ki se zanimajo za izvedbo 
izobraževalnega tečaja z njihovimi strokovnjaki, in 
sicer po izkušnjah opravljenega pilotskega 
preizkusa v organizacijah INTRAS Fundacija 
(Španija) in OZARA d.o.o. (Slovenija). 

DISEMINACIJSKI DOGODKI 
PROJEKTA 

 

V letošnji jeseni so partnerji organizirali 8 
diseminacijskih dogodkov v Valladolidu (Španija), 
Göteborgu (Švedska), Mariboru (Slovenija) in 
Ljubljani (Slovenija), na katerih je sodelovalo več kot 
230 oseb, večinoma strokovnjakov lokalnih 
zdravstvenih in socialnih služb. 
 
Strokovnjaki v Sloveniji, na Švedskem in v Španiji so 
pripravili t.i. masterclass za strokovnjake, ki delajo 
na področju duševnega zdravja. Med dogodkom je 
bil predstavljen program usposabljanja Be Mindful 
& ACT. Strokovnjaki so udeležencem predstavili 
načela čuječnosti in terapije sprejemanja in 
predanosti (ACT - Acceptance and commitment 
therapy). Aktivnosti so bile obogatene z vajami 
čuječnosti in praktičnimi vajami iz osnovnih 
procesov terapije sprejemanja in predanosti. 
 
Partnerji v vseh treh državah so pripravili zaključne 
konference, na katerih je bil projekt predstavljen 
lokalnim oblikovalcem politik, univerzitetnemu 
osebju in strokovnjakom, ki delajo na področju 
zdravstvenih in socialnih storitev. Govorniki so 
predstavili kontekst projekta, njegov cilj in glavne  
 

 
Govorniki so predstavili kontekst projekta, 
njegov cilj in glavne mejnike procesa razvoja 
in izvajanja. Poseben poudarek je bil 
namenjen glavnemu rezultatu projekta, 
programu usposabljanja Be Mindful & ACT, ki
je bil predstavljen in podrobno obravnavan. 
 

"Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+. Vsebina te 
publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja 

stališč Evropske komisije." 


