CENTRUM
PRO RODINNÉ
PEČUJÍCÍ

Červen/2020
Odborné semináře

11.6.
13:00 - 14:30

18.6.
9:00 - 12:00

16:00 – 19:00

CO JE „DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ“ A JAK V ČR
FUNGUJE?
WEBINÁŘ (z pohodlí domova): JUDr. Jana Palečková
a MgA. Kateřina Havelková, Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Jaká jsou práva těch, o které pečujete? Jak podpořit svého
pečujícího v prosazení jeho práv a přání? Jak se nenechat zmást
nevědomostí ostatních včetně např. lékařů?
Každý z Vás se už určitě dostal do situace, v níž řešil, jaká práva
vlastně v souvislosti s neformální péčí o svého blízkého má.
Pojďme si tedy o tom společně popovídat. Máme pro vás spoustu
modelových situací, příkladů z praxe a rádi s vámi budeme řešit i
to, co trápí přímo vás.

PREVENTIVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ SEMINÁŘ PRO
RODINNÉ PEČUJÍCÍ I.
pplk. PhDr. Soňa Svobodová, MBA; policejní veteránka, lektorka a
metodička Policejního prezidia ČR
Jak rozpoznat konfliktní situace a jak jim předcházet?
Seminář se zaměřuje na citlivou oblast mezilidských vztahů ve
spojení s procesy stárnutí a současnou situací ve společnosti.
Budete mít možnost poznat skutečné případy Policie České
republiky. Součástí semináře je i právní povědomí v těchto
případech. Poukázání na případy domácího násilí páchaného na
seniorech a také informace k nebezpečnému vyhrožování. Budete
mít prostor i na individuální dotazy.

PREVENTIVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ SEMINÁŘ PRO
RODINNÉ PEČUJÍCÍ II.
pplk. PhDr. Soňa Svobodová, MBA
Jak zajistit bezpečný prostor pro blízkého?
A jak získat čas pro sebe?
Hlavním tématem semináře bude bezpečnost seniorů. Diskuse
bude směřována například na zajištění v podobě instalace
bezpečnostních dveří a alarmů, a také na zapojení seniorů do
správného postoje k vlastnímu bezpečí.
V druhé části se zaměříme spíše na klienty středního věku
(zaměstnané osoby) a organizaci jejich času. Budeme se bavit o
pečujících a jejich možnostech uspořádat si svoje činnosti dle
důležitosti včetně hledání prostoru pro sebe samotné i své blízké,
ať děti či prarodiče a rodiče.

Otevřené poradny

11.6.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

18.6.

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ

23.6.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Romana Jarošová
14:00 -16:00 Pomůžeme vyznat se ve službách, které Vám pomohou při péči
o blízké, v možnostech vyplácení dávek a se zprostředkováním
spolupráce s dalšími zařízeními (odlehčovací služba, dům s
pečovatelskou službou, hospic, domov se speciálním režimem
apod.).

Mgr. Lenka Dvořáková
14:00 -16:00 Sladění práce a péče o osobu blízkou. Na jaké úlevy má pečující
osoba jako zaměstnanec nárok? Druhy pracovních úvazků.

Monika Hrabáková
14:00 -16:00 Zodpovíme Vám otázky z oblasti finančního povědomí, proces
oddlužení, informace k novele, která je účinná od 1.6.2019; otázky
zaměřené na exekuční řízení; otázky dědictví apod.

Svépomocné skupiny pro pečující

15.6.
9:30 - 11:30

29.6.
9:30 – 11:30

Mgr. Martina Bezoušková, Dis.
Naším cílem je sdílet ve skupině své zkušenosti při péči o blízkou
osobu, poznávat se a poskytovat si zpětnou vazbu i nápady.
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 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“.

Podvečerní klub pro pozůstalé

8.6.

Mgr. Martina Bezoušková, Dis a Bc. Petra Kýhosová
Podvečerní skupinové setkání pro ty, kterým zemřel někdo blízký,
16:00 -18:00 vyrovnávají se se ztrátou a chtějí se o své pocity podělit.
Smyslem 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.

