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O PROJEKTU
Be Mindful projekt je
mednarodno sodelovanje
strokovnjakov čuječnosti,
Terapije sprejemanja in
predanosti (ACT) in
ponudnikov storitev na
področju duševnega zdravja.
Strokovnjaki iz 3 različnih
držav in 5 organizacij so
združili moči in s skupnim
delom razvili inovativni trening
program čuječnosti za
strokovnjake s področja
duševnega zdravja. Program bo
na voljo na večjezikovni e-učni
platformi, do katere bodo lahko
dostopali in se je posluževali
strokovnjaki tako iz Evrope kot
tudi celega sveta.

Čuječnost je kot praksa
prisotna že več tisoč let, v
zadnjih letih pa je prišlo do
integracije njenih tehnik v
sodobno psihologijo. Vse
odtlej je njena uporabnost v
vsakdanjem življenju in še
posebej pri premagovanju
stresa pridobila mednarodni
sloves. Kljub temu njena
uporaba med strokovnjaki s
področja duševnega zdravja vse
do danes ni bila popolnoma
izkoriščena. Ekipa projekta Be
Mindful verjame, da se bo
čuječnost izkazala kot
uporaben pripomoček za
strokovnjake s področja
duševnega zdravja, ki delajo s

pacienti z različnimi in
dolgotrajnimi duševnimi
boleznimi. Uporabnost
čuječnosti za strokovnjake s
področja duševnega zdravja je
dvojna. Na eni strani bo služila
kot ključno orodje
strokovnjakom pri soočanju z
njihovimi lastnimi težavami in
stresom, ki izhaja iz njihovega
strokovnega delovanja, na
drugi strani pa bo okrepila in
podprla kakovost zdravljenja in
posledično okrevanja njihovih
pacientov.
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ŠVEDSKA PREPOZNAVA TERAPIJO
SPREJEMANJA IN PREDANOSTI KOT
FIZIOTERAPEVTSKO TEORIJO IN
METODO

Terapija sprejemanja in predanosti (ACT) je
pridobila dokaze ne le za zdravljenje različnih
duševnih in telesnih zdravstvenih stanj, temveč
tudi za izboljšanje zdravja zaposlenih v
organizacijah. ACT integrira čuječnost kot
enega izmed terapevtskih procesov, ki skupaj z
večjim sprejemanjem težav in s sposobnostjo
živeti bolj polno življenje, izboljša izide za
strokovnjake in paciente. To se popolnoma
sklada s projektom Be Mindful za strokovnjake
s področja duševnega zdravja. Velika novost je,
da je na Švedskem ACT prepoznan kot
fizioterapevtska teorija in metoda, kar kaže na
uporabnost in prenosljivost načel ACT-a tudi
na druga področja. Prenovljene temeljne
kompetence, ki jih je objavila Swedish
Association of Registered Physiotherapists
(Švedska zveza registriranih fizioterapevtov)
izhajajo iz dela in izdanega poglavja, ki ga je
napisala dr. Graciela Rovner, ena izmed
strokovnih partnerjev na projektu. Dr. Rovner
izvaja ACT in na čuječnosti temelječo
rehabilitacijo za medpanožne rehabilitacijske
time že od leta 2007. Dr. Rovner je prva in
edina fizioterapevtka na svetu, ki je bila
priznana kot učiteljica ACT-a pri Association of
Behavioral and Contextual Sciences. Vprašali
smo jo o razlikah med ACT- om in predhodnimi
modeli terapije.

Njen odgovor je sledeč: »ACT je bil ustvarjen na
nov način: namesto preizkušanja terapije in
kasnejšega preverjanja njenih učinkov, smo
ustvarjalci ACT- a začeli raziskovati in
proučevati mehanizme delovanja in procesov,
ki so potrebni za spreminjanje in
preoblikovanje trpljenja v zdrave vire. Ko so bili
procesi sprememb dobro proučeni, smo razvili
psihološki model fleksibilnosti (Psychological
Flexibility model), ki je podlaga ACT- a in ga
zlasti uporabljajo psihologi.

»Čuječnost je kot mentalna fizioterapija.«
Dr. Graciela Rovner

Prilagoditev ACT-a za ostale strokovnjake se
imenuje ACTiveRehab. Ta vodi strokovnjake
kako uporabljati načela ACT-a pri njihovem
delu in v vsakodnevnem življenju, služi pa tudi
kot metoda za skrb zase pri premagovanju
vsakodnevnih stresnih situacij.« Be Mindful
projekt združuje te procese v program
usposabljanja, ki bo na učinkovit način pomagal
izboljšati kakovost intervencij, ki jih
posredujejo strokovnjaki svojim pacientom,
hkrati pa bo z učenjem kako učinkovito
spreminjati stres v zdrave vire, njim samim
pomagal izboljšati zdravje. Z besedami Dr.
Rovnerjeve:«Čuječnost je kot duševna
fizioterapija.«
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Psihološki center PSICACT se nahaja v Valladolidu
(Španija). Vodi ga dr. Carlos Salgado, specialist
Terapije sprejemanja in predanosti (ACT) in
čuječnosti. Je prvi center v Španiji, ki s
kontekstualno-funkcionalne perspektive pomaga
ljudem s kroničnimi duševnimi boleznimi. Ponujajo
individualno terapijo, temelječo na ACT-u, in treninge
za strokovnjake s področja duševnega zdravja.
www.consulta-psicologo.es

ACT INSTITUTET se nahaja v Gothenburgu
(Švedska). Predseduje mu dr. Graciela Rovner in
ponuja trening in klinično supervizijo strokovnjakom
na področju kronične bolečine, medstrokovne
rehabilitacije in vedenjske medicine. Njihove
raziskave oblikujejo znanje na podlagi empirično
preverjene in na dokazih temelječe znanosti
vedenjskih sprememb. To jim služi za nadaljnje
razumevanje mehanizmov, ki so potrebni za
izboljšanje strokovnih kompetenc in veščin, z
namenom zagotoviti trajnejše in krajše intervence, ki
bi pozitivno pripomogle k skrbi zase in k
spremembam načina življenja.
www.actinstitutet.se
Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje
(IPSA) iz Ljubljane, ki ga vodi dr. Gregor Žvelc, izvaja
individualno psihoterapijo, psihološko svetovanje in
supervizijo za področje psihoterapije in svetovanja.
Izvajajo tudi usposabljanja iz integrativne
psihoterapije, transakcijsko analitične psihoterapije,
čuječnosti in EMDR-ja. Razvili so program Celostnega
obvladovanja stresa (COS), ki integrira čuječnost,
transakcijsko analizo, kognitivno terapijo in
integrativno psihoterapijo.
www.institut-ipsa.si

Fundación INTRAS (Castilla y León, Španija) je
neprofitna organizacija, ki se ukvarja z
raziskovanjem in intervencami na področju
duševnega zdravja. Storitve in programi, ki jih
organizacija ponuja, poudarjajo pomen okrevanja in
opolnomočenja ljudi s težavami v duševnem
zdravju, ter prispeva k njihovemu samostojnejšemu
in samozavestnejšemu življenju. INTRAS svojim
uporabnikom ponuja različne storitve in dejavnosti,
kot so programi psihosocialne in delovne
rehabilitacije, programi poklicnega usposabljanja in
delavnice predpriprav za delo ter svetovanje in
strokovno vodenje.
www.intras.es

OZARA d.o.o., s sedežem v Mariboru, je združenje
za kakovost življenja. Je ena izmed ključnih
nacionalnih ponudnikov, ki spodbuja socialno
vključitev, ponuja različne oblike psihosocialne
rehabilitacije, poklicno rehabilitacijo in pomoč pri
zaposlovanju ljudi s težavami v duševnem zdravju. S
pomočjo individualnega pristopa in skupnega
načrtovanja Ozara prispeva njihovim uporabnikom
k ponovni vključitvi v socialno in delovno okolje ter
k njihovi večji samostojnosti in kakovostnejšemu
življenju.
www.ozara.si

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Vseživljenjsko učenje,
podprograma Grundtvig. Vsebina te publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja
stališč Evropske komisije.
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