
Latvijas Profesionālo Latvijas
Psihologu Asociācija Bībeles Centrs

aicina piedalīties semināros

Latvijas Bībeles centra telpās
Krāslavas ielā 27, Rīgā

(Semināra norises vieta ir tā pati, kas iepriekš.
Mainīta oficiālā adrese.

Ēkā var iekļūt gan no Lāčplēša, gan no Krāslavas ielas.)

2018. gada 19.oktobrī

„Psihologa darbs ar sēram bērniem”

2018. gada 20.oktobrī

„Pirmā psiholoģiskā palīdzība ekstremālās/ārkārtas
situācijās”

Semināra vadītāja: Viktorija Kočubeja (Ukraina) psihologs, traumaterapeite,
"Ukrainas Asociācijas Speciālistu par psihotraumējošu notikumu seku
pārvarēšanu" biedre, European Society for Traumatic Stress Studies biedre,
projekta "РОДИННЕ КОЛО" (Ģimenes aplis) autors un vadītāja bojāgājušo
ģimenēm.

Projekts „РОДИННЕ КОЛО” (Ģimenes aplis) radās 2014. gada marta
sākumā, lai palīdzētu karavīru „Небесная сотня” ģimenēm. No tā laika
psiholoģisko palīdzību saņēma 72 maidana ģimenes (150 pieaugušie un 55 bērni).

No 2014.gada jūnija, ar ATO (antiteroristiska operācija) sākumu un pirmo
Ukrainas karavīru zaudējumiem bija organizēts speciālistu darbs novadu centros,
lai sniegtu psiholoģisko palīdzību ATO bojāgājušo karavīru ģimeņu locekļiem. Uz
doto brīdi ar bojāgājušo karavīru ģimenēm strādā 132 psihologi 15 Ukrainas
apgabalos. Palīdzību saņēma apmēram 1000 ģimenes (ap 1400 pieaugušo un 500
bērnu).

Seminārumērķauditorija: psihologi, psihoterapeiti, kapelāni un visi interesenti
Semināru darba valoda ir krievu valoda.



19.10.2018. Seminārs „Psihologa darbs ar sēram bērniem”

Dienas kārtība
9.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija
10.00 - 11.30 Pieredze darbā ar bojāgājušo ģimenēm projektā „Родинне коло”

(Ģimenes aplis), darbs ar ģimenes sistēmu.
11.30 - 11.50 Kafijas pauze
11.50 – 13.20 Kā runāt ar bērniem par nāvi. Zaudējuma pārdzīvojuma stadijas

bērniem.
13.20 - 14.20 Pusdienu pārtraukums
14.20 – 15.50 Sērošanas process atkarībā no vecuma. Palīdzība katrā sērošanas

stadijā. Praktiskie padomi. Vingrinājumi jūtu atpazīšanai un
izpaušanai (jaunāka vecuma bērniem „Emociju karte”,
pusaudžiem „Maskas”).

15.50 -16.10 Kafijas pauze
16.10 – 17.25 Vecāku un skolotāju izpratnes nozīme bērnu un pusaudžu

zaudējumu pieredzē. Skolu un bērnu dārzu darbinieku izglītošana
šajos jautājumos.

17. 25 – 18.00 Atbildes uz jautājumiem. Atgriezeniskā saite.

Semināra dalībnieki iegūs apliecību 10 ak. st. apjomā.

20.10.2018. Seminārs „Pirmā psiholoģiskā palīdzība
ekstremālās/ārkārtas situācijās”

Dienas kārtība
9.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija
10.00 – 11.30 Pirmās psiholoģiskās palīdzības jēdziens. Pamatnoteikumi: kas,

kad un kam var sniegt pirmo psiholoģisko palīdzību.
11.30 – 11.50 Kafijas pauze
11.50 – 13.20 Akūtas stresa reakcijas un to klasifikācija (histērija, agresija,

psihomotorā uzbudināmība, sastingums, bailes, apātija, drebuļi,
raudāšana). Palīdzības sniegšana pie dažādām akūta stresa
reakcijām.

13.20 - 14.20 Pusdienu pārtraukums
14.20-15.20 Praktiskais vingrinājums. Akūto stresa reakciju modelēšana un

palīdzības sniegšana (darbs pāros).
15.20 – 15.40 Kafijas pauze
15.40 – 17.10 Praktiska vingrinājuma turpinājums. Akūto stresa reakciju

modelēšana un palīdzības sniegšana (darbs pāros).
17. 10 – 18.00 Atbildes uz jautājumiem. Atgriezeniskā saite.

Semināra dalībnieki iegūs apliecību 10 ak. st. apjomā.



Semināra dalībniekiem būs iespējams iegādāties semināra video ierakstus.

Pieteikšanās semināriem: Lai pieteiktos dalībai semināros, lūdzam aizpildīt
pielikumā pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to elektroniski uz
e-pasta adresi: lppa@lppapsihologi.lv

Organizācijas komiteja: tālr. 29559648, lppa@lppapsihologi.lv

Semināra dalības maksa:
Par vienu semināru (19.oktobrī vai 20.oktobrī):
LBC biedriem, kapelāniem, priesteriem – 15.00 EUR; LPPA biedriem – 20.00
EUR; Pārējiem – 30.00 EUR. Cenā ir iekļautas 2 kafijas pauzes.
Par abiem semināriem:
LBC biedriem, kapelāniem, priesteriem – 24.00 EUR; LPPA biedriem – 30.00
EUR; Pārējiem – 50.00 EUR. Cenā ir iekļautas 4 kafijas pauzes.

Maksājumu ar pārskaitījumu lūdzam veikt uz bankas kontu:
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija
Reģ.Nr. 40008008163
Citadeles Banka,
Konta Nr. LV30PARX 0008968550001
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu
un semināra nosaukumu.

Ja maksājuma veikšanai ir nepieciešams faktūrrēķins, lūdzam, atsūtīt rekvizītus
uz jau minēto e-pasta adresi (pilns iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs,
adrese vai vārds, uzvārds, personas kods personai, kura piedalīsies seminārā).
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