CENTRUM
PRO RODINNÉ
PEČUJÍCÍ

Říjen/2020
Odborné semináře

6.10.
14:00 - 17:00

POHLAZENÍ BYLINKAMI JAKO PREVENCE PRO DOBRÉ
ZDRAVÍ
Mgr. Jana Hašplová
Povídání o bylinkách a aroma olejích a jejich léčivých účincích pro tělo i
psychiku.
O rovnováze zdraví podle 5ti elementů. Jaké využít oleje při únavě, pro
posílení dýchání a celé imunity. Úlevové body podle čínské medicíny. A
samozřejmě dotazy a rady pro sebe i pro ty, co máme doma.

20.10.

POSTAVTE SVÁ PRÁVA NA NOHY

REGISTRACE

iva.miksu@uss4.cz nebo 770 119 775

JUDr. Jana Palečková, MgA. Kateřina Havelková
9:00 - 12:00 Jaká jsou práva nemocných a pečujících?
Od běžných pacientských práv každého člověka přes invaliditu, invalidní
důchody, různé dávky, svéprávnost u dlouhodobě nemocných,
doprovod či převoz k lékaři, a dokonce i Institut dříve vysloveného
přání. Určitě zbyde čas na modelové situace, otázky a poradenství
v konkrétních situacích.

Svépomocné skupiny pro pečující

19.10.
9:30-11:30

INFORMACE

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.

770 119 776

Podvečerní klub pro pozůstalé

6.10.

Mgr. Martina Bezoušková, DiS a Mgr. 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.

INFORMACE

770 119 776

Otevřené poradny

8.10.

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.

22.10.

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.

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.

