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Program konference 
 

 

13:30 - 14:00  
 

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 
 

14:00 - 14:20 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
Mgr. David Kasan – ředitel Církevní střední zdravotnické školy, s.r.o.  
Mgr. Petr Hladík – 1. náměstek primátora města Brna 
Dagmar Šléglová – předsedkyně Klára pomáhá z.s.  
Ing. Mgr. Zdeňka Michálková – předsedkyně Unie pečujících z.s. 

PŘEDNÁŠKY 
 

14:20 - 15:00 

 

POLITIKA STÁRNUTÍ V JMK - PRAKTICKÉ VÝSTUPY  
Dana Žižkovská – krajská koordinátorka projektu  
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň pro JHM, 
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV ČR 
 

ŽIVOTNÍ SITUACE NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ  
PO UKONČENÍ PÉČE 
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. 
 

NABÍZENÉ WORKSHOPY 

WORKSHOPY 
 

15:00 - 17:45 

 

I.   KINESTETICKÁ MOBILIZACE, BAZÁLNĚ STIMULAČNÍ PÉČE 
Bc. et Mgr. Martina Terezie Kalábová 
15:00 – 16:00, 16:15 – 17:15, učebna č. 204 
 

II. PRVNÍ POMOC 
Mgr. Blanka Petříková, uč. 201 
15:00 – 15:30, 15:45 – 16:15, 16:30 – 17:00, 17:15 – 17:45, učebna č. 201 
 

III. KINESIOTAPING, AKTIVACE HSSP 
Mgr. Lucie Fridrichová 
15:00 – 15:30, 15:45 – 16:15, 16:30 – 17:00, 17:15 – 17:45, učebna č. 301 
 

V. METODY TRÉNINKU PAMĚTI A PSYCHOMOTORIKY 
Michaela Nešporová 
16:15 – 16:45, 16:45 -17:15, 17:15-17:45, učebna č. 305 
 

IV. PORADENSTVÍ V PALIATIVNÍ PÉČI 
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. 
15:15 – 16:15, 16:45 –17:30, učebna č. 306 

15:00 - 15:45 
a 

16:15 – 17:45 

 

OCHUTNÁVKA TEKUTÉ VÝŽIVY 
PREZENTACE ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK 
Bc. et Bc. Lenka Vlčková 
15:30 – 16:30, 16:45 –17:45, učebna č. 304 

 

17:45 - 18:00 
 

ZÁVĚR KONFERENCE 

 

  

https://www.rodinnapolitika.cz/429-implementace-politiky-starnuti-na-krajskou-uroven.html
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WORKSHOPY / ČAS Učebna

KINESTETICKÁ MOBILIZACE a 

BAZÁLNĚ STIMULAČNÍ PÉČE
204

PRVNÍ POMOC 201

KINESIOTAPING, AKTIVACE HSSP 301

OCHUTNÁVKA TEKUTÉ VÝŽIVY

PREZENTACE POMŮCEK
304

METODY TRÉNINKU PAMĚTI 

A PSYCHOMOTORIKY
305

PORADENSTVÍ V PALIATIVNÍ PÉČI 306

Volná diskuze a dotazy účastníků 

Schéma učeben

2. patro

3. patro

kanceláře 

školy

301 WC

306 308
kabi-

net
304 305

204

201

kabi-

net
kabinet

WC

15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00

Časový harmonogram workshopů a plán učeben 
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Klára pomáhá z. s. 
Dagmar Šléglová – předsedkyně organizace  
 

... náš příběh

Klára

* 26.12. 2003

+   4. 6. 2009

Klára pomáhá, o.s. – pomoc pečujícím  *  6.12. 2012

Klára pomáhá  z.s. – pomoc pečujícím

pomoc pozůstalým    rok 2015

 
  

Naše činnost

Projekty

4P – pomoc 
pro pečující

Pomoc 
pozůstalým

Kreativní 
obchůdek

Pošli hru 
a hračku

Mezi 
generace

poradna 
pro pozůstalé

Ostatní

besedy a 
konference

prezentace 
spolku

workshopy

lektorská 
činnost

poradny a 
kontaktní místa

pro pečující

Jinej 
svět

 
 
Kontakt: 
www.klarapomaha.cz    
Pomoc pečujícím 
(+420) 733 678 890 
pecujici@klarapomaha.cz   
Pomoc pozůstalým 
(+420) 733 678 894 
pozustali@klarapomaha.cz   

http://www.klarapomaha.cz/
mailto:pecujici@klarapomaha.cz
mailto:pozustali@klarapomaha.cz
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Unie pečujících z. s. 
Mgr. Zdeňka Michálková – předsedkyně organizace 
 
Vznik organizace v červenci 2015, celorepubliková působnost (pracovní skupiny v krajích) 
 
Činnost: 

• hledáme a navrhujeme systémové možnosti řešení situace dlouhodobě pečujících rodin i jednotlivců 
• snažíme se ovlivňovat politická rozhodování na všech úrovních veřejné správy 
• působíme v pracovních skupinách veřejné správy, vyjadřujeme se k legislativním návrhům 
• šíříme povědomí o problematice dlouhodobé péče mezi širokou veřejností i pomáhajícími odborníky 

s cílem zlepšit postavení a obtížnou situaci dlouhodobě pečujících.  
• pořádáme odpolední minikonference „Úskalí pečujících“ s tématy týkajícími se dlouhodobé péče 
• jednou za dva roky pořádáme celodenní konferenci na téma dlouhodobé péče  
• v rámci pracovních skupin probíhají setkání pečujících 
• pořádáme putovní výstavu „Dobré světlo pečujícím“ 

 
Cíle pečující: 
Péče jako společensky uznaná a oceněná PRÁCE 
Zodpovědnost a povinnosti vyvážené odpovídajícími právy a oprávněními 

• Možnost svobodně se rozhodnout zda a jak pečovat bez negativních dopadů na kvalitu života pečujícího 
a rodiny  

• Finanční ohodnocení - mzda  
• Nárok na placenou dovolenou / nárok na profesionální pomoc se zajištěním  náhradní péče.  
• Nárok na péči o vlastní zdraví (léčba, prevence, supervize,…) 
• Zabezpečení ve stáří, invaliditě  
• Podpora při návratu na trh práce 
• Podpora při ukončení péče 
• Sdílená péče – partneři ne rivalové 
• Služby pro pečující 

   X  
Soukromá, osobní záležitost mezi pečujícím a příjemce péče 
 
Cíle pečovaný: 

• Stáří není nemoc, ale přirozená součást života 
• Důstojnost ne pohrdání 
• I nesoběstačný člen rodiny má co dát a stále patří do rodiny 
• Dostupnost terénních služeb  
• Dostupnost respitních/odlehčovacích pobytů (včetně domácí odlehčovací služby 24/7) 
• Provázanost sociální, zdravotní a školské péče  

 
 
Pozvánka na akci: 
Společenské odpoledne pro pečující Brno, Café Práh - 24. 11. 2018,   
odpolední a podvečerní setkání s programem 
 
Kontakt: 
www.facebook.com/uniepecujicich.info  
www.uniepecujicich.cz  
(+420) 733 678 890 
info@uniepecujicich.cz    
 
 
  

http://www.facebook.com/uniepecujicich.info
http://www.uniepecujicich.cz/
mailto:info@uniepecujicich.cz
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Politika stárnutí v JHM – praktické výstupy  
Dana Žižkovská - krajská koordinátorka projektu pro Jihomoravský kraj,  
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV ČR 
 
Přesný název projektu: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň (1. 1. 2017-30. 11. 2020) 
 
Cílem projektu je především formulace tezí státní sociální politiky v oblasti přípravy na stárnutí a (zejména 
metodická) podpora její implementace na úroveň vyšších územně samosprávných celků a následně rovněž na 
úroveň samosprávy (která je svou působností nejblíže občanům), a příprava podkladů pro zpracování návrhu 
zákona o seniorech a související legislativy, která bude - tak, jak je to běžné v ostatních zemích EU - 
charakterizována komplexním, nikoli striktně resortním přístupem (s důrazem na provázanost sociálně-
zdravotního pomezí apod.). Jednotícím principem všech klíčových aktivit projektu je mainstreaming stáří a 
stárnutí, který na jedné straně vyzdvihuje pozitivní charakteristiky spojené se seniorským věkem a propaguje 
koncept aktivního stárnutí (s důrazem na péči  
o vlastní zdravotní stav, snahu zapojit se do veřejného dění, zájem o další sebe/vzdělávání, či rozvoj 
volnočasových aktivit seniorů), na straně druhé se zaměřuje na prevenci diskriminace na základě věku, 
předcházení sociálnímu vyloučení seniorů (až čtvrtina seniorů v ČR žije osaměle či v sociální izolaci), či na 
ochranu nejkřehčích seniorů, čímž přispívá k budování soudržné společnosti a napomáhá mezigeneračnímu 
přenosu hodnot. 
 

Odkaz na další informace o projektu na web MPSV nebo ESF: http://www.mpsv.cz/cs/2856 
Kontakt: Konzultační a poradenské místo pro Jihomoravský kraj  

E-mail: dana.zizkovska@mpsv.cz, tel.:  +420/ 770 116 565,  
adresa: Terezy Novákové 62a, 621 00 Brno – Řečkovice 
Hodiny pro veřejnost dle objednání: pondělí a středa 9.00–15.00 hod. 

 
Životní situace neformálních pečovatelů po ukončení péče 

Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. 

 
Jak se změní život pečujících poté, co ukončí domácí péči? Ať již z důvodu úmrtí opečovávaného, nebo proto, že 
péči převzal někdo jiný (např. institucionální zařízení).  Mnohdy dochází k radikální změně jejich životního stylu. 
Tato změna může přinést negativní, ale i pozitivní impulsy do života. V době poskytování péče neměli pečující 
téměř žádný volný čas; nyní mají času dostatek, ale někteří pociťují problém s jeho vhodným naplněním. 
Projevují se důsledky stereotypního života pečujících, jejich sociální izolace a finanční problémy (ohrožení 
chudobou). Zatímco dříve některým z nich dávalo poskytování péče jejich životu smysl (vnímali sami sebe jako 
užitečné a nenahraditelné), nyní musí smysluplnost nacházet v jiných sférách života.  Mění se rovněž vztahy 
v rodinách; bývalí pečující se mohou cítit nedocenění a nepochopení. Může však dojít i ke zlepšení vzájemných 
pout; např. ke krátkodobému, ale i dlouhodobému stmelení rodin. Někdy se změny projevují i v jejich životním 
prostoru (dům, byt, chata, zahrada), který byl dříve přizpůsoben potřebám příjemce péče. Ozývají se také 
zdravotní problémy, v době poskytování péče zanedbávané. U některých pečujících dochází ke změně 
hodnotového řebříčku – doprovázení příjemce péče může být bráno jako cenná životní lekce. Mohou si více vážit 
života a možností, které nám všem nabízí. Pozůstalí pečovatelé se mohou lépe vyrovnávat s úmrtím příjemce 
péče (mají pocit, že splnili svoji morální povinnost).  
Na druhou stranu si ale někteří vyčítají, že neudělali dost, že přece jenom mohli udělat víc. Smrt příjemce péče 
může být u neformálních pečovatelů vnímána jako vysvobození (jednak nemocného z jeho bolestí a utrpení, ale 
také pečovatele/pečovatelů ze závazku péče). Někteří však na tyto prožitky reagují pocity viny (je třeba s těmito 
pocity pracovat). Neformální pečující jsou vzorem pro další generace; zvyšují šanci, že jednou se o ně postarají 
jejich děti.  
 

Kontakt: Klára pomáhá z.s. - Poradna pro pozůstalé 
https://www.klarapomaha.cz  , tel.: (+420) 733 678 894, 
pozustali@klarapomaha.cz , odborná poradkyně pro pozůstalé zdenka.dohnalova@klarapomaha.cz    

 

  

http://www.mpsv.cz/cs/2856
mailto:dana.zizkovska@mpsv.cz
https://www.klarapomaha.cz/
mailto:pozustali@klarapomaha.cz
mailto:zdenka.dohnalova@klarapomaha.cz
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Kinestetická mobilizace, bazálně stimulační péče 

Bc. et Mgr. Martina Terezie Kalábová 

 

Kinestetická mobilizace 

 
Kinestetická mobilizace popisuje pohybové aktivity, které jsou důležité pro nemocné, aby jejich proces uzdravení 
proběhl rychle a efektivně. 
Kinestetika je komunikační a pohybový koncept šesti různých úhlů pohledu na pohybové aktivity. Šest 
kinestetických principů umožňuje analyzovat určitou pohybovou situaci a přiměřeně na tuto situaci reagovat. 
Další témata: 

 Jak předcházet vlastnímu poškození při manipulaci s nemocným. 

 Jak pomoci sám sobě, techniky k uvolnění svalových skupin – autoterapie. 

 Jak dlouhodobě pracovat na svém zdraví – doporučované techniky 

 

Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího  

 
Je cílevědomá, komplexní – ucelená kvalifikovaná týmová podpora a péče o nemocného, ale i o jeho rodinu.  
Uceleností se rozumí podpora při obtížích tělesných, duševních, sociálních a spirituálních. 
Bazálně stimulační péče: 

 nemocný vnímá vlastní tělo a jeho hranice,  

 prostřednictvím stimulů zrakových, sluchových, hmatových, čichových a chuťových nemocný 

komunikuje a navazuje kontakt s okolím 

 vede ke zlepšení funkcí organismu 

 

Zásady přístupu a respektu k intimitě člověka v praxi sociálních služeb a neformální péče  

- respektovat a být respektován 

 
Lékař chrání hodnoty, které jsou pro člověka nejcennější, tedy život a zdraví. Bez nich je ohrožena existence 
člověka. Ohrožení života a zdraví staví člověka do situací, které se dotýkají jeho lidské důstojnosti a osobních 
práv.  
Respekt jako základní postoj pro vztahy - respekt k důstojnosti člověka – základním vodítkem je nedovolit  
si k druhému člověku nic, co nechceme, aby si on dovolil k nám. Přijmout fakt, že se ten druhý od nás liší. 
Pro zachování důstojnosti starého člověka je důležité respektovat jeho vůli, soukromí s přiměřenou kontrolou 
nad děním. Být mu na blízku, aby se cítil bezpečně, ale zároveň mu poskytnout dostatek prostoru pro zachování 
jeho soukromí. 
Člověk ztrácí soukromí v okamžiku, kdy jsou nějakým způsobem prolomeny bariéry bezpečí a když se před cizí 
osobou ocitá v celé své nejen fyzické ale i psychické nahotě. 
Pečovatelé často vstupují do intimity opečovávaného a na druhou stranu pouští tohoto člověka do té své. Lze 
očekávat, že narušení osobní zóny bude vnímáno ze strany klienta jako nepříjemné a bude reagovat strnulostí, 
sníženou schopností komunikovat, někdy i agresí. 
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Poradenství v paliativní péči 
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. 

kvalifikovaný poradce pro pozůstalé 
 
Fáze umírání podle Elisabeth Kübler-Ross:   
1. fáze: šok, popření - 2. fáze: hněv - 3. fáze: smlouvání - 4. fáze: deprese - 5. fáze: smíření 
Podobné projevy můžeme pozorovat také u blízkých umírajícího. 
 
Smrt blízkého člověka – zármutek a truchlení: 
Přirozenou reakcí na smrt blízkého člověka je prožitek zármutku. Zármutek začíná u jeho blízkých ještě za života 
nevyléčitelně nemocného (příbuzní to ně-kdy tají s ohledem na konvence a psychiku umírajícího).   
Prožitek zármutku a proces truchlení je značně individuální.  
Hlavní úkoly pozůstalých: přijmout ztrátu jako realitu, prožít zármutek, adaptovat se ve světě bez zemřelého. 
 
Profesionální poradci pro pozůstalé: 
Jedná se o vyškolené specialisty na oblast doprovázení v zármutku a truchlení.  
Profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé byla zveřejněna v Národní soustavě kvalifikací v roce 2012. Jejich 
činnost spadá do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Na stránkách tohoto ministerstva je zveřejněn 
seznam certifikovaných poradců (k březnu 2017 působilo na území ČR 98 poradců).  
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Kvalifikace-poradce-pro-pozustale   
 
Na workshopu bude podrobněji představena kniha Umění rozhovoru o konci života (autor Angelo E. Volandes), 
kterou vydala Cesta domů v roce 2015. Podíváme se i na další publikace k tématu. Např. Thanatologie (Helena 
Haškovcová), Sestra a pacient v paliativní péči (Monika Marková), Truchlení (Verena Kast), Cesta životem (Pavel 
Říčan), O posledních věcech člověka (Naděžda Špatenková a kol.), Poradenství pro pozůstalé (Naděžda 
Špatenková). 
 
 

Kinesiotaping, aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře 
Mgr. Lucie Fridrichová  

fyzioterapeutka 

 

Kinesiotaping 
Kinesiotaping je léčebná metoda umožňující nastartovat autoreparační schopnosti organismu, napomáhá 
procesu hojení tkání pod páskou. Kinesiotaping vychází z poznatků kineziologie jako vědy – jelikož se svaly 
nepodílejí jen na pohybu těla, ale i řízení žilního oběhu, lymfatického toku či tělesné teploty, vede jakékoliv 
selhání správné svalové funkce k nejrůznějším svalovým obtížím. Kinesiotaping respektuje anatomické poměry a 
neurofyziologické zákonitosti a slouží tak k ovlivnění svalů, vazů, šlach, fascií i lymfatického systému. 
Aplikací kinesiotapingu se dosahuje účinků biomechanických, neurofyziologických a trofotropních.   

 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře 
Hluboký stabilizační systém páteře (dále HSSP) se nachází v hlubokých vrstvách páteře a výrazně ovlivňuje držení 
těla. Svalová souhra hlubokého stabilizačního systému zabezpečuje zpevnění páteře během všech pohybů i 
jakémkoliv statickém zatížení (sed, stoj, apod.). Zapojení svalů do stabilizace páteře je zcela automatické a 
nezbytné při její ochraně, přičemž se na ni nikdy nepodílí jen jeden sval, ale celý svalový řetězec.  
HSSP je pro každého člověka naprosto nepostradatelný, zapojuje se bez našeho vědomí při každém cíleném 
pohybu, ale také při pouhém udržování těla v gravitačním poli.  
Při nedostatečné funkci HSSP dochází k nepřiměřenému zatížení kloubů a segmentů páteře, což může vést mimo 
jiné k bolestem zad. Vzniká svalová nerovnováha, funkci HSSP částečně přebírají povrchové svaly a dochází k 
chronickému přetěžování. 
Svaly patřící do HSSP jsou bránice, příčný sval břišní, vnitřní šikmý sval břišní, krátké svaly v nejhlubší vrstvě 
podél páteře, svaly pánevního dna a drobné svaly chodidla. 

  

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Kvalifikace-poradce-pro-pozustale
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První pomoc 
Mgr. Blanka Petříková 

 

 jednotný postup při poskytování první pomoci - koordinace záchranných akcí 

 diagnostika závažných stavů 

 zvládání život zachraňujících úkonů – nácvik resuscitace na figuríně 

 základní ošetření poranění 
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Metody tréninku paměti a psychomotoriky  

Michaela Nešporová,  
certifikovaná Trenérka paměti III. stupně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, 
certifikovaná Instruktorka zdravotní tělesné výchovy 
 
Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech. 
Paměť dělíme jednak podle formy ukládání informací na vizuální, akustickou, sémantickou (ukládání významu 
informace) atd. 
Další variantou je rozdělení paměti na mechanickou a logickou. 
Nejčastěji používané dělení je podle délky doby uchování zapamatovaného na paměť senzorickou, krátkodobou 
a dlouhodobou. 
V tréninku paměti se zaměřujeme na cvičení kognitivních schopností, pozornosti, smyslového vnímání a 
krátkodobé paměti, které nám umožňují udržovat dobrý psychický stav potřebný k aktivnímu životu. 
 
Psychomotorika je forma pohybové aktivity, která je zaměřena na prožitek z pohybu. Vede k poznávání 
vlastního těla, okolního světa i k prožitkům z pohybových aktivit. Ke svému působení využívá jednoduché herní 
činnosti, činnosti s nářadím i náčiním, kontaktní prvky a prvky pohybové muzikoterapie, včetně relaxačních 
technik. 

 
Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na 
pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím 
psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnost, např. vytrvalost nebo obratnost, tzn. také mnoho 
dalších dílčích schopností jako je rovnováha, rytmus, koordinace pohybů, prostorová orientace. 
Motivací v psychomotorice je vlastní pohyb, hudba, originalita pohybu a v neposlední řadě je motivací použití 
netradičních pomůcek, jako je např.: padák, létající talíře, nafukovací balónky, kelímky od jogurtů, noviny, pivní 
tácky, kolíčky, papírové role od kuchyňských utěrek, kroužky, stužky. 



www.grohova.eu, www.facebook.com/centrumgrohova,   
Mgr. Irena Chaloupková, tel.: 736 512 299, 538 711 192, 
e-mail: vzdelavani@grohova.cz, Grohova 14/16, Brno 602 00 

 

 

 

NABÍDKA KURZŮ A DALŠÍCH AKTIVIT 
 
 

Termín  Název akce 

26. 9. 2018 
 (ST 14:00 - 19:00) 

 Masáž šíje a Trigger pointy - intenzivní kurz, 750 Kč                        

2. 10. 2018 
 (ÚT 14:00 - 18:00) 

 Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta 

 (akreditace MPSV č. A2017/153-SP/PC), 600 Kč                            

3. 10. 2018 
 (ST  9:00 - 16:30) 

 Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu 
 (akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP), 900 Kč   

10. 10. 2018 
 (ST 14:00 - 19:00) 

 KINESIOTAPING - INTENZIVNÍ KURZ  

(šíje, záda, velké klouby), 900 Kč 

    11. 10. 2018 
  (CT 13:00 -18:00) 

 Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího 

 - úvod do problematiky (akreditace MPSV č. A2017/0730-SP/PC), 600 Kč 

13. 10. 2018 
 (SO 9:00 - 14:00) 

 Masáž šíje a Trigger pointy - intenzivní kurz, 750 Kč                        

20. 10. 2018 
 (SO 9:00 - 14:00) 

 KINESIOTAPING - INTENZIVNÍ KURZ  

(šíje, záda, velké klouby), 900 Kč 

6. 11. 2018 
 (ÚT 9:00 - 16:30) 

 Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci 

 klienta (akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP), 900 Kč 

 7. 11. 2018 
(ST 14:00 - 18:00) 

 Škola zdravého pohybu -  využití aktivace hlubokého stabilizačního 

 systému páteře, 500 Kč 

14. 11. 2018 
(ST 14:00 - 18:00) 

 Stáří na vlastní kůži  
 (akreditace MPSV č. č. A2017/0432-SP/PC), 500 Kč                   

15. 11. 2018 
(ČT 14:00 - 18:00) 

 Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb  

 a neformální péči, respektovat a být respektován – NOVINKA, 500 Kč 

 17. 11. 2018 
(SO 9:00 - 13:00) 

 Škola zdravého pohybu -  využití aktivace hlubokého stabilizačního  

 systému páteře, 500 Kč 

27. 11. 2018 
(ÚT 14:00 - 18:00) 

 Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách, 500 Kč                     

Dle zájmu 
(5 vyuč. hodin) 

 Prevence týrání a zneužívání v kontextu sociální práce – NOVINKA, 

 500 Kč 

Dle zájmu 
(5 vyuč. hodin) 

 Péče o klienta s demencí, 500 Kč 

 
 … A DALŠÍ 

 KURZY NA OBJEDNÁVKU - realizace dle domluvy se zadavatelem 

 

http://grohova.eu/index.php/kurzy_nabidky/kurzy-s-akreditac%C3%AD-mpsv-%C4%8Dr/aktivizace-hudbou,-drama-a-p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhem.html
http://www.grohova.eu/index.php/kurzy_nabidky/kurzy-s-akreditací-mpsv/paliativní-péče-doprovázení-umírajícího.html
http://www.grohova.eu/index.php/kurzy_nabidky/kurzy-s-akreditací-mpsv/paliativní-péče-doprovázení-umírajícího.html
http://grohova.eu/index.php/kurzy_nabidky/kurzy-s-akreditac%C3%AD-m%C5%A1mt-%C4%8Dr/tr%C3%A9nink-pam%C4%9Bti,-psychomotorika.html?id=18
http://grohova.eu/index.php/kurzy_nabidky/kurzy-s-akreditac%C3%AD-m%C5%A1mt-%C4%8Dr/tr%C3%A9nink-pam%C4%9Bti,-psychomotorika.html?id=18
http://grohova.eu/index.php/kurzy_nabidky/dal%C5%A1%C3%AD-%C5%A1kol%C3%ADc%C3%AD-akce/p%C3%A9%C4%8De-o-klienta-s-demenc%C3%AD.html

