Zveme Vás na aktuální termíny kurzů pro péči o seniory.
Kompletní nabídka pro celou sezónu:
vzdelavani.diakonie.cz.

Základy komunikace s lidmi s demencí
5. dubna 2016
"Je velmi bolestné, když se Vám známý člověk začne v důsledku nemoci měnit, začne se chovat podivně, někdy
na Vás může být vulgární a Vás takové věci zraňují. Máte nelehkou pozici, máte být v blízkém vztahu s člověkem
s demencí, ale máte také být v každé situaci profesionálové, kteří si vědí rady.
●
●

●

akreditace MPSV na 8 hodin
naučíte se vytvořit podmínky a uplatňovat principy vedoucí k úspěšné a respektující komunikaci s klientem
o navázání kontaktu
o využívání verbální a zejména neverbální komunikace
o sledování reakcí klienta
budete schopni předcházet náročným situacím při komunikaci s klientem s demencí

Kurz vede naše kmenová lektorka Michaela Lengálová, DiS.

Validace podle Naomi Feil® I.
11. dubna 2016
Validace je účinný a osvědčený přístup k lidem s demencí. Jejím cílem je přiblížit se ke klientovi, navázat
s ním vztah a podporovat jeho lidskou hodnotu. Důležitým prostředkem k tomu je empatie a nehodnocení.
●
●
●

pomozte odstraňovat pocity strachu a nutnost klienta omezovat
posilujte jeho sebehodnocení
umožněte mu v klidu a důstojně prožít závěrečnou etapu svého života

Kurz exkluzivně v ČR vede Mgr. Mária Wirth, PhD., mezinárodně certifikovaná Validation ®Naomi Feil-Presenter.

Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů
19. dubna 2016
V novém kurzu akreditovaném na 8 hodin pochopíte význam a šíři možností spolupráce s rodinou klienta
pro kvalitní péči v zařízení a získáte větší jistotu při komunikaci s rodinou.
●
●
●
●
●

akreditace MPSV na 8 hodin
dokážete si vymezit hranice
rozlišíte, které informace potřebuje rodina slyšet a které předávat nesmíte
dokážete přiměřeně informovat o "posledních věcech“ klientů, když v zařízení zemřou
ukážete si, jak je možné předcházet konfliktům s rodinami a konfliktní situace řešit diplomaticky

To vše Vás naučí Michaela Lengálová, DiS. – vedoucí Domova se zvláštním režimem a jedna z hlavních
realizátorek projetu Pečuj doma.
Další informace získáte rozkliknutím názvu kurzu. Konají se v Diakonické akademii v Praze 2 na Vinohradech
zpravidla v 9 – 16:30 hodin. Přihlašování je možné přes web jednotlivých kurzů. Zpravidla jsou určeny pro 10-12
účastníků, takže poskytují dostatek prostoru pro individuální přístup.
Shlédněte i náš katalog, většinu kurzů jsme schopni zajistit i na zakázku přímo u Vás.
Těšíme se na Vás!
Alžběta Hanychová
mob. 602 355 419
akademie@diakonie.cz
Diakonická akademie s.r.o.
Belgická 22, 120 00 Praha 2
www.vzdelavani.diakonie.cz

