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Úvodní slovo
Již podruhé se ohlížíme za rokem, který ve velké míře ovlivnila
koronavirová pandemie. V této nejisté době jsme se museli
naučit přizpůsobit se novým podmínkám, nárokům, možnostem.
I přes toto obtížné období jsme zaznamenali zvýšenou poptávku
především o kurzy na klíč, a tak naši lektoři vyučovali nejen
v našich prostorách, ale rozjeli se i do různých koutů naší země.
Kromě naší hlavní činnosti, jsme se i letos věnovali některým
doplňkovým aktivitám - uspořádali jsme osvětovou akci
Den s Alzheimerovou nemocí, která sklidila velmi pozitivní ohlasy
od účastníků.
Také jsme opět byli spoluorganizátory benefičního běhu
Prachatická desítka a konference Den hospicové péče.
Podařilo se nám také navázat novou spolupráci s vynikající
lektorkou, a tak můžeme smysluplně rozšířit naše nabídkové
portfolio vzdělávacích programů.
Do dalšího roku si přejeme klidnější období, abychom se mohli
naplno věnovat našemu poslaní - vzdělávání odborné i laické
veřejnosti v oblasti hospicové péče a problematice demencí.
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Přehled vzdělávacích akcí
Název akce

počet realizací

počet účastníků

Využití hospicových přístupů
v sociálních službách I.

2

27

Využití hospicových přístupů
v sociálních službách II.

4

46

Využití hospicových přístupů
v sociálních službách III.

2

45

Validace podle Naomi Feil I.

2

29

Validace podle Naomi Feil II.

1

19

Den s Alzheimerovou nemocí

1

51

Reminiscence a její využití
pro práci se seniory

1

21

Regenerace pracovních sil

1

10

Efektivní péče o imobilního
nemocného

1

12

Ekonomika

Kurzy na klíč
I přes ztížené podmínky
realizace kurzů z důvodu
koronavirové situace jsme
zaznamenali zvýšenou
poptávku jak po kurzech k
hospicové péči, tak i k
problematice demencí. Kurzy
jsme realizovali na klíč nejen v
Jihočeském kraji, ale také v
Berouně nebo Lázních
Kynžvart.
Ze zpětných vazeb:
Kurz bych doporučovala všem pracovníkům v pomáhajících
profesích.
Kurz předčil moje očekávání - bylo to super!
Skvělí lektoři s bohatými zkušenostmi.
Vysoká úroveň, srozumitelně, citlivě podané téma.
Velmi děkuji - kurz mě obrovsky obohatil.

Den s Alzheimerovou nemocí
Mezinárodní den Alzheimerovy choroby připadá 21. září. Na tento den jsme za podpory
Jihočeského kraje připravili osvětovou akci k problematice stařecké demence,
Alzheimerovy nemoci a všeobecně stáří. Návštěvníci z řad veřejnosti měli možnost u
jednotlivých stanovišť probrat s odborníky téma správné výživy seniorů, trénování paměti
za pomoci jednoduchých aktivit či si na vlastní kůži vyzkoušet „zátěž“ pokročilého věku
nebo zdravotního neduhu. V rámci dopolední akce měli dále i možnost zúčastnit se
doprovodné přednášky Pavly Hýblové na téma Výživa seniorů a osob s demencí.
Pavla Hýblová se zároveň zhostila při zahájení osvětové akce role kmotry pexesa, jehož
námětem se stala dílka z ergoterapie klientů Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích.
Autoři obrázků v pokřtěném pexesu byli u slavnostního aktu osobně přítomni a došlo tak
k přirozenému setkání uživatelů sociálních služeb a veřejnosti.

Hospicová desítka
Letošní ročník se kvůli stávajícím opatřením konal
opět virtuálně. V praxi to znamenalo, že
zaregistrovaní běžci odběhali vytyčené 5 a 10 km
trasy (příp. i jiné) individuálně a zaslali nám foto s
naměřeným časem a uběhnutými kilometry. Tento
ročník se nakonec stal nejúspěšnějším závodem,
co se počtu účastníků týká - přilákal totiž na 150
běžců z řad rodin i individuálních sportovců! K
závodu se připojili nadšenci i z okolí. Dosah letošní
Prachatické desítky byl tak i za hranice okresu,
neboť registrovaní běžci se našli i na Strakonicku,
Budějovicku i Českokrumlovsku

Nabídka vzdělávacích programů
Hospicová tématika
Péče o doprovázející a pozůstalé
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.

Využití hospicových přístupů v sociálních službách I.
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.
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.
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.

Pečujeme o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí
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
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.

Nabídka vzdělávacích programů
Problematika demencí

Máme doma nemocného s demencí
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.

Validace podle Naomi Feil I.
Metoda Validace® dle Naomi Fiel je přístup, který zohledňuje specifika dezorientovaných lidí a udává
způsob komunikace či chování k takovýmto lidem. První díl tohoto kurzu bude zaměřen především na
teoretická východiska a fakta v oblasti samotných potřeb seniorů a lidí s demencí. Představeny budou
rovněž základní principy a techniky, se kterými lze pracovat. Celý kurz je doplněn praktickými
videoukázkami, cvičeními.
Rozsah:
8 hodin
Lektorka:
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
Validace podle Naomi Feil II.
Navazující kurz bude zaměřen především na praktickou stránku konceptu Validace®. Účastníkům
kurzu budou na podkladě již získaných teoretických znalostí předkládány jednotlivé modelové situace,
praktická cvičení a videoukázky. Během kurzu budou mít účastníci celou řadu příležitostí poznat a
vyzkoušet si jednotlivé metodické přístupy v konkrétní fázi dezorientace či v dané fázi vývojového
stupně.
Rozsah:
8 hodin
Lektorka:
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Ostatní témata
Regenerace pracovních sil pro pracovníky v pomáhajících profesích
aneb Přijďte si k nám dobít baterky
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.

Podporují nás

Město Prachatice

Kontakty
Vzdělávací institut Prachatice, o.p.s.
Neumannova 144
383 01 Prachatice
IČ: 01986872
Bankovní spojení: 212605060/0600
T: 731 604 432
E: vzdelavani@hospicpt.cz
W: www.hospicpt.cz
Statutární zástupce:
Mgr. Šárka Pechková, MBA
Zakladatel:
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

