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CENTRUM
PRO RODINNÉ
PEČUJÍCÍ

Online seminář: Webinář

2.11.

INKONTINENCE NENÍ TABU

Mgr. Patrik Burda, lektor v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb
9:00 - 11:00 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 osobu
v domácím prostředí.

REGISTRACE

iva.miksu@uss4.cz nebo 770 119 775

Odborné semináře

5.11.
9:00 - 12:00

24.11.

HARMONIZACE NERVOVÉHO SYSTÉMU POMOCÍ
DOTEKU A BYLINEK
Mgr. Jana Hašplová
Víte, co je kraniosakrální terapie? Dozvíte se její principy a účinky pro
naši nervovou soustavu a zdraví. Doplníme praktickými ukázkami
a přidáme povídání o léčivých účincích bylinkových olejů. Samozřejmě
dojde na dotazy a rady pro sebe i pro ty, co máme doma

PARKINSON POD LUPOU - ZRUŠEN

Ing. Romana Skála-Rosenbaum, ředitelka Parkinson-Help z.s.
14:00 - 17:00 Zajímá Vás, jak úspěšně čelit obtížím při péči o osobu s Parkinsonovou
chorobou? Přednáška Vám představí toto onemocnění očima lektorky,
která Parkinsonovou nemocí trpí a zodpoví Vám mnoho otázek, které si
možná při péči kladete. Porozumění nemoci je základem, který Vám
a Vašemu blízkému usnadní další život, přijďte se dozvědět více.

REGISTRACE

iva.miksu@uss4.cz nebo 770 119 775

Svépomocné skupiny pro pečující

2.11.
16:00 -18:00

16.11.

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

INFORMACE

770 119 776

Podvečerní klub pro pozůstalé

3.11.

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

19.11.

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ

26.11.

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.

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.

