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Cíle a poslání organizace  

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. zahájil svoji činnost na podzim roku 2013 a vychází 

z dlouholetého působení Vzdělávacího centra při Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.  

 

Adresa: Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. 

 Neumannova 144, 383 01 Prachatice 

Tel: 388 311 726, 731 604 432 

e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz 

Web: www.vzdelavaciinstitut.eu 

IČ: 019 86 872 

Bankovní spojení: 212 605 060/0600 

 

Obecně prospěšná společnost založená Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. e věnuje vzdělávání 

odborné, ale i laické veřejnosti. Naší snahou je předávat široké spektrum informací a zkušeností v 

otázkách přímé zdravotnické a zdravotně sociální péče o těžce nemocné a umírající pacienty. 

Nabízíme též ucelený pohled na problematiku demencí a přístupy k lidem s Alzheimerovou chorobou.  

V průběhu roku jsou zájemcům kromě odborných seminářů a kurzů nabízeny také exkurze a stáže 

v Hospici sv. Jana N. Neumanna a v Domově Matky Vojtěchy. Aktuálním otázkám v oblasti hospicové 

péče se rovněž každoročně věnuje odborná konference, kterou pořádáme ve spolupráci s Hospicem 

sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

 

       Praktická část kurzu pro studenty středních škol 

 



 
 

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. je také, ve spolupráci s Hospicem sv. Jana N. 

Neumanna a Domovem Matky Vojtěchy, organizátorem benefičních, kulturních a sportovních akcí, 

jejichž snahou je prosadit myšlenky hospicové péče do společnosti. 

 

 

        Přednáška o psychosomatice 

Statutární zástupce: Mgr. Šárka Pechková 

  

Zakladatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. 

  

Správní rada: PhDr. Robert Huneš - předseda 

 Mgr. Soňa Langová - člen 

 Bc. Petra Bušková - člen 

  

Dozorčí rada: Ing. Jiří Vavera - předseda 

 Mgr. Markéta Nováková - člen 

 Ing. Jaroslava Brathová - člen 

 Ing. Václav Kozler - člen 

 Mgr. Monika Flídrová - člen 

 SM. Alena Stanislava Bártová, SCB - člen 



 

Úvodní slovo 

Pokud bych chtěla rok 2017 ve Vzdělávacím institutu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. pojmenovat 

jedním slovem, jako nejvýstižnější mě napadá termín „rozvojový“. Kromě tradičních úkolů, které 

Vzdělávací institut plní (tj. pořádání vzdělávacích akcí), se nám podařilo akreditovat u MPSV nové 

vzdělávací programy – Regenerace pracovních sil pro pracovníky v pomáhajících profesích, 

Koordinátor dobrovolníků v pobytových službách, Péče o doprovázející a pozůstalé a Všechny 

generace pod jednou střechou. Nově jsme také navázali spolupráci s několika organizacemi a naše 

vzdělávací prostory se stávají vyhledávaným místem k pronájmu. 

Rozvoj jsme zaznamenali i v počtu uspořádaných vzdělávacích akcí (celkem 21) a s tím související i 

nárůst počtu účastníků. Také v tomto roce jsme se věnovali zájemcům o prohlídku Hospice sv. Jana N. 

Neumanna a Domova Matky Vojtěchy. Letošních exkurzí se zúčastnilo celkem 243 účastníků. 

K činnosti Vzdělávacího institutu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. neodmyslitelně patří také 

spolupořádání konference, tentokrát to byl již XII. Den paliativní hospicové péče aneb Hospic a 

neonkologicky nemocný. Ve spolupráci s Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. jsme podíleli na 

realizaci benefičních a kulturních akcích – zmiňme alespoň Ples pro Hospic a vystoupení kapely 

Babouci.  

          Šárka Pechková 

 

 

          Kurz Polohování 



 

 

Přehled kurzů, školících akcí a přednášek 

Název kurzu, školící akce, přednášky Počet realizací Počet účastníků 

Proměny stáří a Gerontooblek 1 22 

Péče o klienty s PEG 1 11 

Základní kurz Bazální stimulace 1 21 

Péče o umírajícího a tělo zesnulého 1 22 

Hospic a jeho místo v dnešním světě 1 22 

Specifika práce s dezorientovanými seniory – úvod do 
validace 

3 33 

Reminiscence – úvod do využití vzpomínek při práci se seniory 1 16 

Polohování 1 15 

Validace podle Naomi Feil I. 1 15 

Validace podle Naomi Feil II. 1 15 

Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle 1 14 

Škola zad 1 11 

Kufr plný vzpomínek 1 13 

Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků 
v sociální oblasti 

1 9 

Psychosomatika 1 37 

Etika v obrazech 1 15 

Kinestetická mobilizace 1 12 

Psychiatrické minimum II. –navazující kurz 1 11 

Úvod do hospicové paliativní péče 1 23 

Celkem 21 337 

 

Přehled kulturních a benefičních ve spolupráci 

s Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

akce termín 

Ples pro hospic a Domov Matky Vojtěchy 28.1.2017 

XII. Den paliativní hospicové péče 22.4.2017 

Koncert Bára Hrzánová a Congurango 27.4.2017 

Hospic Music fest 26.8.2017 

BABOUCI – hudební vystoupení nejstarší jihočeské dechovky 8.9.2017 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 



 
     

Nabízené kurzy

Péče o doprovázející a pozůstalé  
(8 hodin)  
Kurz se věnuje problematice poradenství pro 
doprovázející a pozůstalé. Doprovázející a 
pozůstalí jsou velmi specifickou skupinu klientů. 
Jednání s nimi často u pracovníků vzbuzuje 
rozpaky pramenící z nejistoty a neznalosti 
pravidel pro komunikaci s touto skupinou klientů. 
Kurz se klade za cíl seznámit účastníky s tím kdy, 
kde, v jakém rozsahu, jak a s kým poradenství 
probíhá.  
 

 
Reminiscence - úvod do využití 
vzpomínek při práci se seniory 
(6 hodin)  
Technika reminiscence pracuje s příjemnými 
vzpomínkami a pocity, které vyvolávají nejrůznější 
podněty. Tato „terapie vzpomínkami“ napomáhá 
rozvoji a upevňování vztahů mezi seniorem a jeho 
okolím. Reminiscenční terapie rovněž slouží jako 
prostředek ke zkvalitnění péče o seniora a 
zlepšení komunikace s pečujícím personálem.  

 
Aktivizační a tvořivé činnosti pro 
seniory a lidi s demencí (6 hodin)  
Kurz nabízí ucelený náhled na otázku stárnutí, 
života seniorů, ale především na problematiku 
demencí. Nabídneme možnosti, jak s těmito lidmi 
pracovat a rozvíjet tak co nejlépe jejich jemnou 
motoriku, ale i fantazii a představivost. 
Interaktivní tvořivý kurz poskytuje mnoho nápadů 

a námětů, jak co nejefektivněji zapojit člověka s 
demencí do aktivit v pobytovém zařízení.  

 
Specifika práce s dezorientovanými 
seniory - úvod do validace (6 hodin)  
Kurz je zaměřený na práci s dezorientovanými 
lidmi a klade si za cíl přiblížit posluchačům 
problematiku demencí. Absolvent kurzu pozná 
jednotlivá vývojová stádia tohoto onemocnění, 
stejně tak i jeho specifické projevy. Největší část 
kurzu je pak orientována na jednotlivé přístupy 
při práci s člověkem s demencí, komunikaci a 
metodu validace.  
 
Validace dle Naomi Feil I. (8 hodin)  
Metoda validace dle Naomi Feil je metodou 
empatické komunikace se starými lidmi s 
demencí Tento přístup respektuje všechny složky 
osobnosti člověka a pracuje s jeho životním 
příběhem. První díl kurzu je zaměřen spíše 
teoreticky a představuje jednotlivé pracovní 
metody a východiska, se kterými tato metoda 
pracuje.  

 
Validace dle Naomi Feil II. (8 hodin)  
Metoda validace dle Naomi Feil je metodou 
empatické komunikace se starými lidmi s 
demencí. Tento přístup respektuje všechny složky 
osobnosti člověka a pracuje s jeho životním 
příběhem. Účast na druhém díle kurzu je 
podmíněna absolvováním prvního bloku. Tato 
část kurzu je zaměřena ryze prakticky. Účastníci 
kurzu si budou moci vyzkoušet jednotlivé 
komunikační techniky se seniory s demencí. 

 

 

 

 

 

 



 
Koordinátor dobrovolníků 
v pobytových službách (8 hodin) 
Koordinátor dobrovolníků je klíčovou osobou v 
každém dobrovolnickém programu, je tím, kdo 
zodpovídá za kvalitní a bezpečnou realizaci 
dobrovolnického programu. O dobrovolníky v 
organizaci je potřeba pečovat, vytvářet jim 
zázemí a bezpečný prostor. Kurz nabídne 
účastníkům základní orientaci v managementu 
dobrovolnictví, vhled do zavádění dobrovolnické 
programu v organizaci a spektrum možností práce 
s dobrovolníky.  
 

 

Všechny generace pod jednou 
střechou (8 hodin) 
Obsah tohoto kurzu je zaměřen na možnosti a 

rozvoj spolupráce mezi generacemi. Cílem kurzu 

je účastníky seznámit s možnostmi spolupráce 

domova se zvláštním režimem a mateřskou 

školou. Účastníci získají jak teoretické znalosti, tak 

praktické dovednosti v oblasti komunikace, 

mezigenerační spolupráce a začleňování prvků 

Montessori pedagogiky do praxe domova se 

zvláštním režimem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regenerace pracovních sil pro 
pracovníky v pomáhajících profesích 
(8 hodin) 
Kurz je zaměřen na zvládání stresu a prevenci 

syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhajících 

profesích. Obsah tohoto kurzu je zaměřen 

především prakticky, zážitkově. Účastníci se naučí 

identifikovat příčiny a projevy stresu.  Prakticky si 

vyzkouší a naučí se používat různé relaxační 

techniky, využitelné v každodenním životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz Reminiscence 

 

 



 

Z našich akcí… 

Kurz Reminiscence – úvod do využití vzpomínek při práci se seniory  

 

Konference XII. Den paliativní hospicové péče 

 



 
Ples pro Hospic a Domov Matky Vojtěchy 

 

Babouci 

 


