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

Termín:

4. 6.–5. 6. 2013

Čas:

1. den 9.00 –18.00; 2. den 9.00–16.30

Místo konání:

Krajský úřad Karlovarského kraje - zasedací místnost č. 218
v budově A, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Lektoři:

Mgr. Barbora Wenigová - Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví
Bc. Marek Fiala - Péče o duševní zdraví, pobočka Jičín

Cílová skupina:
Pracovníci v sociálních službách; navazující vzdělávání pro pracovníky, kteří
absolvovali předchozí vzdělávání v psychosociální rehabilitaci.
Obsah kurzu:

 Historie práce s rodinou nemocného
 Vztah rodiny a nemocného
 Formy práce s rodinou: Psychoedukace. Předávání informací o nemoci. / Práce
s rodinou v její nepřítomnosti. Motivace rodinných příslušníků ke spolupráci. / Osobní
setkání s rodinou (pravidla, uspořádání a příležitosti).
 Workshop: Navázání spolupráce s rodinou a nácvik podávání informací o nemoci
 Workshop: Nácvik osobního setkání s rodinou (uspořádání, pravidla)

Výstup:
Kurz je akreditován MPSV pro cílovou skupinu sociální pracovníci (dle § 111 Zákona)
Program:
4. 6.
09:00 – 09:30 Zahájení – představení kurzu, lektora, účastníků
09:45 – 11:15 Význam a historie spolupráce s rodinou. Formy práce s rodinou - úvod
11:30 – 12:30
Prevence relapsu (role rodiny), videoukázka
13:30 – 15:00 Formy práce s rodinou (1. a 2. část): Osobní setkání s rodinou: první
kontaktování, zdroje,
síťování, přímé sezení; zapojení do rehabilitačního plánu
15:15 – 16:45 Formy práce s rodinou (3. a 4. část): Dlouhodobá spolupráce s rodinou (práce
s vlastním
případem)
17:00 – 18:00
Diskuse
5. 6.
09:00 – 09:45
spolupráci.
10:00 – 11:30
12:30 – 14:00
14:30 – 15:45
16:00 – 16:30

Formy práce s rodinou (5. část): Nepřítomný člen. Motivaci rodiny ke
Hraní rolí, práce ve skupinách – vlastní případy
Hraní rolí, práce ve skupinách – vlastní případy
Závěr kurzu, shrnutí; zpětná vazba k obsahu kurzu
Dotazník, vědomostní test

Bližší informace Vám poskytnou:


Lenka Vagnerová – Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví,
mobil: 777 874 055, vagnerova@cmhcd.cz
 Olga Dacková – Krajský úřad Karlovarského kraje
tel.: 354 222 521, mobil: 736 650 216, olga.dackova@kr-karlovarsky.cz

Přiložené závazné přihlášky zašlete prosím nejpozději do 24. 5. 2013 na
e-mail: vagnerova@cmhcd.cz
Přihláška bude ke stažení rovněž na webové adrese Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/socialni/seznam/IP_ODO.htm
a na stránkách projektu: http://www.rpkk.cz/akce.php

