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CENTRUM
PRO RODINNÉ
PEČUJÍCÍ

Online semináře: Webináře

16.7.

DENNÍ AKTIVITY PRO ČLOVĚKA S DEMENCÍ

Mgr. Helena Michálková, Ph.D., geriatrická klinika 1.lékařské
10:00 - 11:30 fakulty UK
Jak komunikovat s osobou trpící demencí?
Péče o seniora s demencí je pro rodinné příslušníky velmi
náročná. Na webináři se seznámíte s možnými přístupy k těmto
osobám, představíme jednotlivé koncepty péče, reminiscence,
snoezelen apod., a ukážeme příklady aktivizace seniorů s
demencí v denních aktivitách.

Rezervace nutná předem

21.7.

SYNDROM VYHOŘENÍ A JEHO PREVENCE

Mgr. Lucie Rybyšarová
15:00 - 16:30 Cítíte se občas z péče o svého blízkého vyčerpaní? Jen máloco
vás v tu dobu těší? Chcete vědět, co s tím? Jak se bránit?
Budeme se bavit zejména o tom, jak rozeznat syndrom vyhoření,
jak si osvojit některé techniky sebepoznání a návody nebo jak
syndromu vyhoření aktivně čelit.

Rezervace nutná předem

Otevřené poradny

14.7.

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ

16.7.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

27.7.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

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. Otázky zaměřené na exekuční
řízení: kdy lze exekuci nařídit? Způsoby provedení exekuce.
Otázky dědictví.

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.).

Svépomocné skupiny pro pečující

8.7.
9:30 - 11:30

20.7.

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

16:00 – 18:00

Podvečerní klub pro pozůstalé

21.7.

Mgr. Martina Bezoušková, Dis a Bc. Petra Kýhosová
Podvečerní skupinové setkání pro ty, kterým zemřel někdo
16:00 -18:00 blízký, 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.

