POZVÁNKA NA KURZ
se zaměřením na problematiku hodnocení nároku
na příspěvek na péči dle zák. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách u osob s duševním onemocněním

Minimum z psychiatrie pro pracovníky
v pomáhajících profesích
Dodavatel vzdělávání:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Termín: 18.–20. 5. 2011
Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje – místnost 335 A
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Lektor: MUDr. Jan Stuchlík
Cílová skupina: zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obecních
úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a krajského úřadu - sociální pracovníci,
kteří zajišťují agendu příspěvku na péči, případně agendu dávek pro osoby
se zdravotním postižením, a tzv. veřejní opatrovníci (zaměstnanci obecních
úřadů). Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách zaměstnaní
v sociálních službách, které poskytují nebo plánují poskytovat
služby pro osoby s duševním onemocněním.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Dodavatel projektu

Obsah kurzu:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Problematika duševních onemocnění ,
Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3
zejména závažnějších stavů vyžadujících
tel./fax: +420 222 515 305
pomoc v sociální oblasti
e-mail: info@rpkk.cz
l
systém péče o osoby s duševním onemocněním
www.rpkk.cz
v ČR a role sociálních služeb v systému
l
základní přehled o příznacích duševních poruch
l
poruchy vnímání a myšlení u těžkých duševních poruch
l
komunikace s klientem s těžkým duševním onemocněním
l
medicínský a sociální pohled na duševní poruchu
l
psychohygiena pracovníka
Legislativní rámec péče o osoby s duševním onemocněním a problematika posuzování
nároku na příspěvek na péči u osob s duševním nemocněním
l
hodnocení závažnosti postižení a jejich uplatnění při hodnocení nároku na příspěvek
na péči dle zákona 108/2006 Sb.
l
problematika práv osob s duševním onemocněním
Výstup:
Kurz je akreditován MPSV. Podmínkou získání certifikátu o absolvování kurzu je splnění 80%
účasti a uspění v závěrečném písemném testu. Studenti obdrží prezentaci v elektronické
podobě a studijní materiály.

Program
18. 5.
9:00 – 9:45
10:00 – 11:30
12:30 – 14:00
14:30 – 16:00
16:15 – 17:00

Zahájení – představení kurzu, lektora, účastníků
Systém péče o osoby s duševním onemocněním v ČR
Symptomatologie duševních poruch
Symptomatologie duševních poruch
Skupinové cvičení – použití symptomatologie

19. 5.
9:00 – 9:45
10:00 – 11:30
12:30 – 14:00·
14:30 – 15:15
15:30 – 17:00

Poruchy vnímání a myšlení u těžkých duševních poruch
Komunikace s klientem s těžkým duševním onemocněním
Medicínský a sociální pohled na duševní poruchu
Psychohygiena pracovníka
Práce s kasuistikou

20. 5.
9:00 -10:30
11:00 – 12:30
13:30 – 14:30

Posuzování nároku na příspěvek na péči u osob s duševním onemocněním
Lidská práva osob s duševním onemocněním
Závěr kurzu (závěrečný test, reflexe kurzu)

Přiložené závazné přihlášky zasílejte, prosím, nejpozději do 10. 5. 2011
elektronicky přímo na adresu pořadatele: baresova@rpkk.cz
nebo poštou na adresu:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3
Bližší informace k uvedenému vzdělávání:
Zuzana Barešová, tel. 222 515 305, 606 311 105 nebo
Olga Dacková, tel. 353 502 521; 736 650 216
Přihláška bude ke stažení rovněž na webové adrese Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OP_lids_zdroje/IP_dušnem.htm
a na stránkách projektu v sekci „Akce“ http://www.rpkk.cz/akce.html

