CENTRUM
PRO RODINNÉ
PEČUJÍCÍ

Srpen/2020
Online semináře: Webináře

13.8.

PSYCHOHYGIENA A PÉČE SAMA O SEBE

MUDr. Václava van der Meijs, lektorka Ústavu anatomie
10:00 - 11:30 2.lékařské fakulty UK Praha a lékařka psychiatrického oddělení
ÚVN Praha
Zdraví je nepochybně jednou z největších hodnot lidského
života. Jedním z aspektů lidského zdraví je duševní zdraví. O
duševní zdraví pečuje psychohygiena, jejímž hlavním úkolem
je poskytnutí pravidel a rad, které pomohou k udržení,
prohloubení
nebo
znovuzískání
duševního
zdraví
a rovnováhy.

Rezervace nutná předem

26.8.

INKONTINENCE NENÍ TABU

Mgr. Patrik Burda, lektor v Asociaci poskytovatelů sociálních
18:00 - 19:30 služeb ČR i UK Praha
Péče o inkontinentní nemocné je náročná jak pro pečující, tak
pro samotné nemocné. Současné trendy v péči,
ošetřovatelské postupy, dostupné pomůcky zkvalitňují život
nemocným a usnadňují pečujícím péči. Přednáška se zabývá
obecně problematikou inkontinence a jejími druhy, dále tipy a
triky, jak zvládnout péči o inkontinentní v domácím prostředí.

Rezervace nutná předem

Svépomocné skupiny pro pečující

11.8.
9:30 - 11:30

25.8.

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

18.8.

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.

Otevřené poradny

13.8.

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ

24.8.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

27.8.

FINANČNÍ 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.

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.).

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.

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.

