CENTRUM
PRO RODINNÉ
PEČUJÍCÍ

Září/2020
Odborné semináře

10.9.

LIMITY A HRANICE V PÉČI O BLÍZKÉHO

Mgr. Irena Lacinová
14:00 - 17:00 Co dělat, když už mi dochází síly? O co se mohu opřít, kde
hledat pomoc a podporu? Co čekat od odlehčovací služby,
domova seniorů? O únavě, zklamání a pocitech bezmocnosti.
Pojďme si společně povídat o možnostech péče o své blízké
s poradkyní a lektorkou v sociálních službách, pracovnicí
telefonické krizové pomoci.

Rezervace nutná předem

24.9.

JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC?

Šárka Gregorová, DiS., Jana Tomášková
14:30 - 17:30 Pro každého, kdo si není jistý, jak se zachovat v těžkých
životních situacích.
Přijďte se naučit, jak správně poskytnout první pomoc. Dozvíte
se, jak poznat život ohrožující stav, jak funguje volání na
tísňové linky a mnohé další. Vše si můžete vyzkoušet i na
figuríně pod vedením profesionálních zdravotnic fakultní
nemocnice.

Rezervace nutná předem

Svépomocné skupiny pro pečující

15.9.
16:00-18:00

30.9.

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.

9:30-11:30

Podvečerní klub pro pozůstalé

1.9.

Mgr. Martina Bezoušková, Dis a Mgr. 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

8.9.

PRACOVNÍ 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.

22.9.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

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.
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770 119 775 nebo iva.miksu@uss4.cz

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.

