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Termín Název akce 

4. 6. 2020 

(ČT 13:00 - 18:00) 
 Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího 

 (akreditace MPSV č. A2017/0730-SP/PC) - NÁHRADNÍ TERMÍN KURZU 

11. 6. 2020 

(ČT 14:00 - 18:00) 
 AKTIVACE PÁNEVNÍHO DNA - NÁHRADNÍ TERMÍN KURZU 

13. 6. 2020 

(SO 9:00 - 13:00) 
 AKTIVACE PÁNEVNÍHO DNA - NÁHRADNÍ TERMÍN KURZU 

17. 6. 2020 

(ST 8:30 - 15:30) 
 Základy první psychické pomoci - NÁHRADNÍ TERMÍN KURZU  

 (akreditace MPSV č. A2019/0184-SP/PC/VP)  

18. 6. 2020 

(ČT 14:00 - 18:00) 
 Škola zdravého pohybu - využití aktivace hlubokého stabilizačního systému 

 páteře - NÁHRADNÍ TERMÍN KURZU  

20. 6. 2020 

(SO 9:00 - 13:00) 
 Škola zdravého pohybu - využití aktivace hlubokého stabilizačního systému  

 páteře - NÁHRADNÍ TERMÍN KURZU 

Kurz přesunut  

 na podzim 2020 

 Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření  
 (akreditace MPSV č. A2019/0860SP/PC/PP/VP)  

Kurz přesunut  

 na podzim 2020 

 Aktivizace klienta formou rytmického pohybu a skupinových tanců - NOVINKA  
 (akreditace MPSV č. A2019/1127-SP/PC/PP) 

Kurz přesunut  

 na podzim 2020 
 TRIGGER POINTY - spoušťové body bolesti  

Opět na  

 podzim 2020 
 KINESIOTAPING - INTENZIVNÍ KURZ (šíje, záda, velké klouby) 

Opět na  

 podzim 2020 

 Vybrané relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření  

 (akreditace MPSV A2018/0784-SP/PC/VP) 

Opět na  

 podzim 2020 

 Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta 
 (akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP) 

Opět na  

 podzim 2020 

 Zdravotní cvičení seniorů - zásady a možnosti, ukázková lekce 
 (akreditace MPSV č. A2019/1125-SP/PC/PP) 

Na objednávku 

 (6 vyuč. hodin) 
 Základy první pomoci v praxi sociálních služeb a neformální péči  

 - simulační nácvik  (akreditace MPSV ČR č. 2018/0819-SP/PC/PP) 

Na objednávku 

 (6 vyuč. hodin) 
 Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb a neformální péči 

(akreditace MPSV č. A2019/0420-PC/SP/PP) 

Na objednávku 

 (8 vyuč. hodin) 
 Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu 
 (akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP) 

A DALŠÍ … kompletní nabídka na www.grohova.eu,  
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