Chcete pomáhat seniorům ve svém okolí? Chcete získat nové podněty
pro tuto práci? Zajímá Vás, jaká je praxe v zahraničí?
Asociace center pro rodinu ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno
za finanční podpory MPSV pořádá ve dnech 17.–21. června 2013 vzdělávací
seminář pro práci se seniory v rámci projektu Spokojený senior.
Kde?
Arciděkanství Liberec, Kostelní 7, Liberec
Kdy?
Pondělí–pátek 17.–21. června 2013, vždy 8.30–16.00 hod. (s přestávkou na oběd)
Můžete se těšit na
 40 hodin plných inspirace, tipů, nápadů, zkušeností a nácviku praktických
dovedností,
 zajímavá témata – komunikace se seniory, asertivita, základy propagace a
fundraisingu, vzdělávací koncepce seniorů pro dobrovolnickou činnost
(příklady dobré praxe z Německa), aktivizačních techniky - trénování paměti,
psychomotorické cvičení, relaxační techniky a další,
 práci v menší skupině (10–15 účastníků).
Těší se na Vás profesionální lektorky s pozitivním přístupem k životu:
Dana Žižkovská – koordinátorka a lektorka mezigeneračních, seniorských a
duchovních programů s působností v celé České republice.
Michaela Nešporová – aktivizační pracovnice v sociálních službách, certifikovaná
Trenérka paměti III. stupně, cvičitelka Zdravotní tělesné výchovy III. třídy.
Cena:
2 960 Kč
V ceně je metodika o dobrovolnictví v seniorském věku, jejíž součástí jsou konkrétní
příklady a postupy v práci se seniory.
O finanční podporu můžete požádat svou vysílající organizaci (farnost, obec, klub
seniorů, pečovatelský dům apod.)
Platba:
Nejpozději do 3. 6.2013 převodem na účet Asociace center pro rodinu
č. účtu 173 192 805/0300, variabilní symbol 20320, do zprávy pro příjemce uveďte,
prosím, příjmení účastníka kurzu.
Storno podmínky: 21–14 dnů 20 %, 14–7 dnů 50 %, 7 a méně dnů před zahájením
100 % (můžete za sebe vyslat náhradníka).
Předběžné přihlášky a bližší informace:
p. Želmíra Matlochová, vedoucí oblastní pobočky SNOP
e-mail: zelmira-j@seznam.cz, tel.: 728 925 891
Vyplněný formulář přihlášky zašlete prosím na adresu:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Marcela Cvachová, Josefská 1, 602 00 Brno

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Přihláška na vzdělávací seminář pro práci se seniory
v rámci projektu Spokojený senior
Místo konání:

Liberec

Termín:

17.–21. června 2013

Cena:

2 960 Kč

Pořádající organizace:

Asociace center pro rodinu
Průchodní 2, 602 00 Brno, IČ: 265 36 234
číslo účtu 173 192 805/0300, variabilní symbol 20320

Titul, jméno a příjmení: .............................................................................................
Adresa (korespondenční): .........................................................................................
..................................................................................................................................
E-mail (velmi nám pomůže při vzájemné komunikaci):..............................................
..................................................................................................................................
Telefon:......................................................................................................................
Vysílající organizace (název, adresa):.......................................................................
..................................................................................................................................
Sdělení pro organizátory (nehodící se škrtněte):
Se seniory dosud nepracuji – již pracuji / jako zaměstnanec – jako dobrovolník.
Poznámka:.................................................................................................................
..................................................................................................................................

Datum: ................................. Podpis: ....................................................................

Vyplněný formulář přihlášky zašlete prosím na adresu:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Marcela Cvachová, Josefská 1, 602 00 Brno

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

