POZVÁNKA NA KURZ

Práce s rodinami osob
s duševním onemocněním
Dodavatel vzdělávání:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Termín 1. cyklu: 12.–13. 10. 2010
Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje – místnost 215 C
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Lektoři: Mgr. Barbora Wenigová, Bc. Marek Fiala
Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci
v sociálních službách zaměstnaní v sociálních službách,
které poskytují nebo plánují poskytovat služby
pro osoby s duševním onemocněním

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Obsah kurzu:
l
Pohled na rodiny jako důležitý činitel
v průběhu nemoci a léčby
l
Podpora práce s rodinami v různých situacích

Dodavatel projektu

Výstup:
Kurz je akreditován MPSV. Účastník získá certifikát
o absolvování kurzu.
Studenti obdrží materiály z kurzu a kontakty na pracoviště,
kde se pracuje s rodinou.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3
tel./fax: +420 222 515 305
e-mail: info@rpkk.cz
www.rpkk.cz

Součástí nabídky je dotazník účastníkům, jehož cílem je uzpůsobit obsah
vzdělávání jejich potřebám. Prosíme Vás o odeslání vyplněného dotazníku
spolu s přihláškou do kurzu.

Předběžný program
1. den – teorie
9.00–10.00
Úvod, představení lektorů a frekventantů
navzájem.
Očekávání od kurzu a zkušenosti účastníků
10.00–11.00
Význam spolupráce s rodinou
11.00–12.00
Expressed emotions,
Prevence relapsu (role rodiny)
Videoukázka
12.00–13.00
Přestávka na oběd
13.00–14.00
Formy práce s rodinou (1. část):
Psychoedukace – informace o nemoci a způsob,
jak je rodině předávat.
14.00–15.00
Formy práce s rodinou (2. část):
Nepřítomný člen. Motivace rodiny ke
spolupráci. Stigma
15.00–16.00
Formy práce s rodinou (3. část):
Osobní setkání s rodinou (první kontaktování,
zdroje, síťování)

16.00–17.00
Formy práce s rodinou (3. část):
Osobní setkání s rodinou (přímé sezení;
pravidla, uspořádání setkání).
17.00–18.00
Diskuse

2. den – praxe
9.00–10.00
Diskuse k prvnímu dni kurzu
Kazuistika
10.00–12.30
Workshopy – setkání s rodinou pacienta
12.30–13.30
Přestávka na oběd
13.30–14.30
Hraní rolí (vlastní případ)
14.30–15.30
Hraní rolí (vlastní případ)
15.30–16.30
Závěr kurzu, shrnutí 2. dne
Zpětná vazba k obsahu kurzu (kolečko)
Dotazník
16.30
Závěr kurzu

Přiložené závazné přihlášky zasílejte, prosím, nejpozději do 30. 6. 2010
elektronicky přímo na adresu vzdělavatele: baresova@rpkk.cz
nebo poštou na adresu:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3
Bližší informace k uvedenému vzdělávání:
Zuzana Barešová, tel. 222 515 305, 606 311 105 nebo
Olga Dacková, tel. 353 502 521; 736 650 216
Přihláška bude ke stažení rovněž na webové adrese Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OP_lids_zdroje/IP_dušnem.htm
a na stránkách projektu v sekci „Akce“ http://www.rpkk.cz/akce.html

