
                                                     

 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost 
Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

vabi na seminar, ki ga bo vodil 
 

WILL HALL 
 

PSIHOSOCIALNA POMOČ LJUDEM 
S PSIHOTIČNIMI MOTNJAMI 

 

       
 

v veliki predavalnici Gimnazije Šentvid, Prušnikova 98, Ljubljana 
v petek, 4. novembra, od 16.00 do 20.00 

in v soboto, 5. novembra 2016, od 9.00 do 18.00 
 
O vodji seminarja: 
Will Hall (www.willhall.net) je mednarodno priznan strokovnjak na področju poznavanja 

neobičajnih duševnih stanj in alternativnih pristopov pomoči ljudem s psihotičnimi duševnimi 
motnjami. Predava in svetuje tudi o duševnem zdravju, travmi, družinskem nasilju v družini in 
možnostih reševanja konfliktov. Njegovo delo je še posebno dragoceno, ker ima lastno 
izkušnjo. Na poti do okrevanja so mu pomagale organizirana medsebojna pomoč, duhovna 
praksa in metode celostnega pristopa. 

Will izvaja terapije, predava in organizira delavnice  v ZDA in po svetu za različne poklicne 
skupine – zdravnike in druge zdravstvene delavce, socialne delavce, psihoterapevte, pravnike, 
kot tudi za uporabnike in njihove svojce. Objavlja v različnih časopisih (New York Times, 
Newsweek…) in je reden gost različnih radijskih postaj v ZDA. Uspešno je zaključil diplomo in 



                                                     
magisterij iz delovnih procesov. Poleg ostalih izobraževanj je opravil tudi dveletno 
usposabljanje iz odprtega dialoga pri dr. Jaakku Seikkuli in sodelavcih na Inštitutu za terapijo  
z dialogom. Predvsem je usmerjen v delo z ljudmi, ki imajo izkušnje s travmo, stigmatizacijo in 
ekstremnimi stanji zavesti, diagnosticirani kot psihoze. Ukvarja se tudi z organiziranjem skupin 
pomoči in razvojem njihove mreže.  

Njegova usmeritev je vedno širša in vključuje nove poglede na um in na to,  kaj sploh 
pomeni biti človek. 

 
O vsebini seminarja: 
V zadnjih dvajsetih letih se po svetu ponovno uveljavljajo programi psihosocialne pomoči 

ljudem s psihotičnimi motnjami, zmanjšuje se poudarek na zdravljenju z zdravili in namesto 
tega daje večjo težo dialogu s socialno mrežo človeka s psihotično duševno motnjo. Tako se 
pri akutnih psihotičnih stanjih organizira terapevtsko srečanje v prvih štiriindvajsetih urah po 
začetku krize. S tem se zmanjša potreba po hospitalizaciji in po uporabi zdravil, posledično je 
manj tudi ponovnih kriz in invalidnosti. Psihiatrična diagnoza in močna zdravila so postali 
standarden družbeni odziv na halucinacije, paranojo, neobvladan nemir, samomorilne misli 
ipd. Will si zastavlja vprašanje, v kolikšni meri so psihiatrična zdravila in diagnoze v pomoč 
ljudem in kakšna je njihova učinkovitost. Sam je odkril edinstven način zdravljenja in okreval z 
bistveno manjšo uporabo zdravil. Predstavil bo nove pristope k psihotičnim motnjam, ki ima 
številne možnosti uporabe in prednosti. To so manjša poraba zdravil, timski pristop, delo z 
družinami, razvijanje dialogov s socialnimi mrežami človeka s psihotično motnjo, odprtost 
strokovnjakov, razgrajevanje hierarhij, razvijanje jezika, ki ne poudarja diagnoz, spodbujanje 
upanja in pričakovanja okrevanja. 

Svoje predavanje bo obogatil s prikazi in izkustvenimi vajami, s poudarkom na praktičnih 
spretnostih in orodjih, ki jih lahko praktično uporabljamo v svojem življenju in delu. 

 
Komu je seminar namenjen: 
Seminar je namenjen študentom SFU Ljubljana, ki imajo na programu predmet Splošna 
psihopatologija in specializantom, ki delajo v Psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana.  
Seminar bo v angleščini. 
 
Kotizacija: 
Kotizacije za študente v okviru predmeta Splošna psihopatologija ni.  
Za specializante ambulante znaša kotizacija 50 evrov za oba dni, za posamezen dan 30 evrov. 
Prijavite se Mojci Tompa, mojca.tompa@sfu-ljubljana.si, 051-382-482. 
Upoštevali bomo samo prejete prijave z izpolnjenimi prijavnicami in plačilom kotizacije 
(30,00 oziroma 50,00 eur) najkasneje do 3.11.2016 na račun SFU Ljubljana, Rovšnikova ulica 
2, 1000 Ljubljana, številka transakcijskega računa SI56  3400 0101 5852 361, Banka Sparkasse 
d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana. 
 

 
Prisrčno vabljeni! 
Mag. Miran Možina, direktor SFU Ljubljana 
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