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Úvodní slovo
Rok, za kterým se na tomto místě ohlížím, byl zcela výjimečný.

Důvody není

potřeba dlouze vysvětlovat. Pandemie zasáhla každého z nás - osobně i pracovně. A
jaký byl covidový rok pro Vzdělávací institut Prachatice?
Oblast vzdělávání byla postižena ve velké míře, z počátku roku dokonce zcela

ochromena, což mělo velký vliv na realizaci i našich vzdělávacích akcí. Některé jsme
přesto dokázali zrealizovat, jiné přesunuli do dalšího roku. Kromě provozních
starostí, ale uplynulý rok přinesl ale také radosti, nové výzvy a ukázal další možnosti
rozvoje.
Těžkosti jsme řešili aktuálně, jak přicházely a dovolím si říct, že nás posílily. Ráda
bych zmínila události, které nás naučily, jak se přizpůsobit novým podmínkám. Na
jaře jsme měli naplánovanou tradiční konferenci Den hospicové péče a také
benefiční běh Hospicová desítka. Ani jednu z akcí jsme nemohli realizovat podle

původních představ, nicméně nevzdali jsme se a obě akce jsme převedli do
virtuálního prostředí. Zvlášť u konference se toto ukázalo jako dobrá volba a nový
impulz pro rozvoj této formy vzdělávání.
Na podzim nám udělala velkou radost akce Den s Ivou Holmerovou. Paní docentka
měla velmi poutavou přednášku a navíc se stala kmotrou omalovánek, které vytvořili
obyvatelé Domova Matky Vojtěchy. Křest se uskutečnil v našich prostorách a osobně
se ho zúčastnili i sami autoři. Radost v jejich očích a úsměv na rtech byl pro nás
všechny odměnou za naše aktivity a činnost.

Nadcházející rok vyhlížíme s nadějí, chystáme také nové kurzy a vzdělávací akce, a
tak doufáme, že se situace stabilizuje a my budeme moci znovu bez kompromisů
naplňovat naše poslání – vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti hospicové
péče a problematice demencí.
Šárka Pechková

Cíle a poslání
O

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

O

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.

O

Vzdělávací institut Prachatice, o.p.s. je také spoluorganizátorem
benefičních, kulturních a sportovních akcí, jejichž snahou je prosadit
myšlenky hospicové péče do společnosti.

Správní a dozorčí rada
Správní rada
PhDr. Robert Huneš, MBA

předseda

Mgr. Soňa Langová

člen

Bc. Ladislava Veberová

člen

Dozorčí rada
Ing. Jiří Vavera, MBA

předseda

Mgr. Markéta Nováková

člen

Ing. Jaroslava Brathová

člen

Ing. Václav Kozler

člen

Mgr. Monika Vachová

člen

SM. Alena Stanislava Bártová, SCB

člen

Přehled vzdělávacích akcí
Název kurzu, školící akce, přednášky

Počet
realizací

Počet
účastníků

Hospic a jeho místo v dnešním světě

1

23

Péče o umírajícího a tělo zesnulého

1

23

Využití hospicových přístupů v sociálních
službách I.

3

42

Regenerace pracovních sil

2

21

Nástavbový kurz Bazální stimulace

1

14

Bezpečné využívání OOPP

2

30

Péče o doprovázející a pozůstalé

2

40

Jak žít a přežít v ženském kolektivu

1

14

Vedení náročných rozhovorů

1

8

Validace podle Naomi Feil I.

1

10

Validace podle Naomi Feil II.

1

9

Den s Ivou Holmerovou

1

18

Celkem

17

252

Ekonomika

Nabídka vzdělávání
Hospicová tématika
Využití hospicových přístupů v sociálních službách I.
(8 hodin)
Kurz je zaměřen na představení hospicové paliativní péče, jejího
interdisciplinárního charakteru a s jejích bio, psycho, socio, spirituálních a
etických aspektů. Účastníci budou mít možnost seznámit se s tématikou
smrti a umírání tak, aby dokázali identifikovat potřeby umírajícího i jeho
rodiny. Účastníkům budou také představeny možnosti využití některých
hospicových přístupů v praxi sociálních služeb.

Využití hospicových přístupů v sociálních službách II.
(8 hodin)
Navazující kurz prohlubuje znalosti účastníků, které získali v kurzu Využití
hospicových přístupů v sociálních službách I. Účastníci budou mít možnost
seznámit se s teoretickými poznatky v oblasti péče o potřeby umírajících,
fázemi umírání a možnostmi péče o rodinu a blízké. Účastníkům budou také
představeny jednotlivé typy hospicové péče, jejich specifika a rozdíly.
Účastníci budou mít navíc možnost si nabyté znalosti vyzkoušet v
praktických cvičeních

Využití hospicových přístupů v sociálních službách III.
(8 hodin)
Kurz navazuje na kurzy Využití hospicových přístupů v sociálních službách I.
a II. Kurz se zaměřuje především na etické otázky hospicové péče, spirituální
potřeby umírajících a doprovázení umírajících a jejich rodin. Nebude
opomenuta ani role humoru v hospicové péči. Teoretický výklad bude prolnut
kazuistikami a příklady z praxe.

Nabídka vzdělávání
Hospicová tématika
Pečujeme o nevyléčitelně nemocného
prostředí

v domácím

(8 hodin)
Obsahem kurzu je komplexní péče o nemocného v domácím prostředí,
zmíněny budou všechny složky péče v domácím prostředí. Výuka bude
nejen teoretická, ale účastníci budou mít možnost si nabyté znalosti ověřit
a procvičit v praktické části kurzu. Pozornost bude věnována také
samotným pečujícím - možnosti sociálních dávek, syndrom vyhoření,
sdílená péče.

Péče o umírajícího a tělo zesnulého
(6 hodin)
Obsahem kurzu je specifická část hospicové péče, která se týká péče o
umírajícího a tělo zemřelého. Kurz probíhá nejen teoreticky, ale je
obohacen i o praktické ukázky, případně modelové situace. Účastníci kurzu
se seznámí se zásadami zachování důstojnosti člověka v umírání. Probrány
budou také možnosti komunikace jak s umírajícím, tak jeho rodinou.
Nedílnou součástí budou informace o činnostech, které následují
bezprostředně po úmrtí člověka.

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.

Nabídka vzdělávání
Problematika demencí
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
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.

Máme doma nemocného s demencí
(8 hodin)
Kurz je určen především pro neformální pečovatele, ale i pro odborníky, kteří
do pečujících rodin dochází a pečujícím pomáhají. Kurz nabídne teoretické, ale
i praktické informace o onemocnění demencí a jejím vlivu na osobnost člověka
z pohledu zdravotního a sociálního, tak aby byla rodina schopna co nejdéle
fungovat ve svém přirozeném prostředí. V každém bloku bude prostor pro
sdílení osobních zkušeností. Bude zmíněna také důležitost péče o pečující.

Nabídka vzdělávání
Ostatní témata
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.

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.

Fotogalerie
Kurzy

Fotogalerie
Konference XV. Den hospicové péče
a křest omalovánek

Fotogalerie
Hospicová desítka

Podporují nás

Město Prachatice

Kontakty
Zakladatel:
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Statutární zástupce:
Mgr. Šárka Pechková, MBA
Adresa:
Neumannova 144, 383 01 Prachatice
IČ:
01986872
Bankovní spojení:
212605060/0600
Telefon:
731 604432
Email:
vzdelavani@hospicpt.cz
Web:
www.vzdelavaciinstitut.eu

