NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Název kurzu: Posílení základních kompetencí sociálních pracovníků I.:
1. část: Základy krizové intervence
lektor PhDr. Veronika Pinkasová, termín 13. - 15. 6.2018
2. část: Komunikace s psychiatricky nemocným klientem
lektor MUDr. Michal Raszka, Ph.D, termín 25. - 26. 6.2018
Rozsah: 41 vyučovacích hodin v 5 dnech. Skupina 10-15 účastníků. Akreditace MPSV
Místo konání: KaSS Český Těšín, Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín
Přihlášky posílejte na mdt.rovnovaha@gmail.com
Cena 4.500 kč
První část kurzu nabídne základní orientaci v problematice krize a v principech krizové intervence.
Zahrnuje úvod do problematiky - seznámení s teorií krize a krizového prožívání, náhled do metody
krizové intervence i její praktické ozkoušení. Účastníci získají pojem o způsobu krizové práce,
informace potřebné pro rozpoznání a pochopení krizového stavu a inspiraci pro aplikací prvků KI v
praxi. Druhá část kurzu se zaměří na přiblížení projevů vybraných duševních onemocnění,
základních informací o možnostech a limitech psychiatrické léčby a možných přístupech v
komunikaci s lidmi s duševním onemocněním. Probereme potřeby jedinců v souvislosti s projevy
onemocnění a tomu odpovídající možnosti vedení rozhovoru. Komunikační dovednosti budeme
společně nacvičovat.
Cíl kurzu: získat větší jistotu, pocit bezpečí a citlivost při jednání s lidmi v krizi a osobami s
psychickým onemocněním. Součástí bude vhled do uvažování při práci s lidmi duševním
onemocněním z psychiatrického hlediska a diskuze ohledně spolupráce psychoterapeutů,
psychologů, sociálních pracovníků a psychiatrů. Kurz pomůže účastníkům hledat odpovědi na
následující otázky: Jak mohu uchopit různá psychická onemocnění? Co mi může pomoci při
komunikaci s lidmi duševním onemocněním? Jak lze klienty motivovat? Jak ustát náročné situace?
PhDr. Veronika Pinkasová. Věnuji se individuální terapii s klienty v rozličných životních situacích,
i těch krizových. Pracuji také jako lektor krizové intervence a dříve i jako krizový intervent,
adiktolog, konzultant v sociálních službách, sociální pracovník nebo lektor ve firemním prostředí.
Mezi má východiska patří především somatická terapie biosyntéza, PCA a metoda krizové
intervence.
MUDr. Michal Raszka, PhD. Baví mě práce s lidmi, lidské příběhy, souvislosti fungování mozku a
psychiky, zkoumání možností změny. V průběhu mého profesního života jsem okusil výzkumnou
činnost na poli neurověd, práci v denním psychoterapeutickém stacionáři, ambulantní psychiatrii i
práci na oddělení, skupinovou i individuální psychoterapii. Považuji se za psychoterapeuticky
smýšlejícího psychiatra. Aktuálně pracuji jako vedoucí akutního psychiatrického oddělení CNSCentra Třinec, s.r.o.
www. spolekrovnovaha.cz

