otročina, ale vize
s úkoly může
změnit svět.“
Our Lives in 2014

Otevřené akreditované kurzy v Praze

Recovery:
zotavení z duševního onemocnění
3. 12. 2014 | Praha | var. symbol 403 | lektor: Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček
Recovery (v češtině „zotavení“) je moderní přístup k duševnímu onemocnění, který svým
důrazem na kvalitu života pomáhá lidem překonat negativní důsledky duševního onemocnění
a žít (i s ním) spokojeněji a lépe.
Práce s principy zotavení ve zdravotnických i sociálních službách může významně změnit
životní perspektivu lidí s duševním onemocněním a přispívá k vyšší kvalitě jejich života.
V některých zemích světa (USA, Nový Zéland, …) se zotavení stává vůdčím principem podpory
lidí s duševním onemocněním.
Seminář seznamuje s pojmem zotavení a rozpracovává jeho fáze – naději, zplnomocnění,
posílení zodpovědnosti a nalezení smysluplných rolí – a před-stavuje praktické techniky, jak se
těmito pojmy v pomáhajících profesích pracovat. V průběhu kurzu budou moci účastníci
zkoumat své osobní zkušenosti s procesem zotavení a jeho fázemi a rozpracovat postupy, jak
principy zotavení aplikovat ve své profesi.

KONTAKT: tel.: 602 885 857
e-mail: sobek@adpontes.cz | www.adpontes.cz

Cena kurzu

Místo a čas konání

Cena kurzu je 1450,- Kč. Cena zahrnuje náklady
spojené s výukou, písemné materiály pro účastníky
a občerstvení v průběhu kurzu.

Čas: 9,00 - 16,30 hod. (registrace od 8,30 hod.)

Kurzovné zašlete na bankovní účet číslo
899596083/0800, variabilní symbol je uveden u
názvu kurzu. Do zprávy pro příjemce napište jméno
účastníka kurzu. Potvrzení o zaplacení (fakturu)
obdrží účastníci přímo na kurzu.

Místo konání: HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5
HUB se nachází 10 min. od stanice metra B Anděl.
Mapku naleznete zde:
http://prague.the-hub.net/kontakt

Výhody kurzů s Adpontes


PŘIHLÁŠKY NALEZNETE:
www.adpontes.cz




V případě potřeby nás kontaktujte:


tel: 602 885 857
e-mail: sobek@adpontes.cz



Názornost, srozumitelnost, použitelnost v praxi,
zábavná forma, praktická cvičení a příklady.
Přizpůsobení obsahu kurzu potřebám účastníků.
Kurzy jsou vedeny zkušenými odborníky z praxe se
znalostí dané problematiky.
Všechny kurzy jsou akreditované pro pracovníky
v sociálních službách i zdravotní sestry.
Každý účastník obdrží kvalitní a přehledné
písemné materiály.

Pro koho jsou kurzy určeny
Kurzy jsou určeny pro vedoucí pracovníky, pracovníky
v sociálních službách, sociální pracovníky, klíčové
pracovníky, zdravotní sestry a další pracovníky
v zařízeních sociálních služeb. Kurz Recovery je určen
pracovníkům, kteří se ve svém práci setkávají
s problematikou duševního onemocnění. Účastníci,
kteří absolvovali minimálně 100% stanoveného
časového rozsahu kurzu, obdrží osvědčení o
absolvování kurzu.

Více informací o kurzech naleznete na
www.adpontes.cz

Kurzy jsou akreditovány MPSV, číslo akreditace:
2014/0364-PC/SP/VV/PP
PC/SP/VP (Recovery).

(Týmová

práce),

2013/0745-

Těšíme se na setkání!

KONTAKT: tel.: 602 885 857
e-mail: sobek@adpontes.cz | www.adpontes.cz

