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CENTRUM PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ

Odborné semináře

9.3.
13:00 -14:30

12.3.
9:00 -12:00

JAK AKTIVNĚ TRÁVIT ČAS SE SVÝM BLÍZKÝM?
Mgr. Hana Orlíková
Vyzkoušíme si jednoduché techniky k zapojení osob v domácím
prostředí. Přijďte si dát kávu, vyzkoušet a zároveň potrénovat, jak
pracovat s textem a s jednoduchými pomůckami pro trénink
kognitivních funkcí, který se hodí každému. Aktivity jsou vhodné i pro
práci s lidmi s kognitivní poruchou (demence, Alzheimer, Parkinson a
další).

PÉČE DOMA? A KDE NAJÍT POMOC?
Bc. Petra Kýhosová
Co dělat, když Váš blízký onemocní? Kam se obrátit, pokud se Vašemu
blízkému zhoršuje zdravotní stav? Chcete o svého blízkého pečovat
doma, ale už Vám nestačí síly?

24.3.

ZÁKLADY POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

25.3.

JAK SI NAJÍT ČAS PŘI PÉČI O BLÍZKÉHO?

Jan Steinberg
14:00 -17:00 Ukážeme vám, jak pohotově a správně reagovat na situace při ohrožení
zdraví a života.

9:00 -12:00

Mgr. Martina Bezoušková, DiS.
Pojďte se společně podívat na to, jak si rozvrhujeme čas při péči o
blízkého a jak s ním dokážeme hospodařit. Zbývá nám nějaký na sebe
nebo ho celý investujeme do péče?
Zkuste čas workshopu využít pro sebe nebo si jen přijít odpočinout
mezi jiné pečující.

Otevřené poradny

16.3.
9:00 - 11:00

19.3.
14:00 - 16:00

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Mgr. Martina Bezoušková
Poradenství ohledně péče o blízké, vyrovnání se s obtížnými životními
situacemi apod.

PRACOVNÍ PORADNA
Mgr. Lenka Dvořáková
Sladění práce a péče o osobu blízkou. Na jaké úlevy má pečující osoba
jako zaměstnanec nárok? Druhy pracovních úvazků.

26.3.

FINANČNÍ PORADNA

14:00 - 16:00 Monika Hrabáková
Zodpovíme vám otázky z oblasti finančního povědomí. Proces
oddlužení, informace k novele. Otázky zaměřené na exekuční řízení: kdy
lze exekuci nařídit? Způsoby provedení exekuce. Otázky dědictví.

Svépomocné skupiny pro pečující
Naším cílem je sdílet ve skupině své zkušenosti při péči
o blízkou osobu, poznávat se a poskytovat si zpětnou vazbu i nápady.
9:30 - 11:30 Setkání je moderované psycholožkou, ale podstatou je využít vašich
zážitků a toho, s čím přicházíte.
Vzhledem k tomu, že každý ze členů skupiny se může nacházet v jiné
16:00 - 18:00 fázi procesu o pomoc potřebného, mají pečující možnost se učit od
těch, kteří jsou „o krok před nimi“ a předávat zkušenosti těm, které
„jejich kroky teprve čekají“.

11.3.

31.3.

Podvečerní klub pro pozůstalé

3.3.

Podvečerní skupinové setkání pro ty, kterým zemřel někdo blízký,
vyrovnávají se se ztrátou a chtějí se o své pocity podělit. Smyslem
16:00 - 18:00 setkání je sdílet své prožitky, poskytovat si vzájemnou podporu a nebýt
ve smutku sám.

Místo konání:

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 4, PODOLSKÁ 31

Akce jsou pořádány pro neformálně pečující bezplatně v rámci projektu s názvem
“Centrum pro rodinné pečující v Praze 4“,
který je financován z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008188.

