
online semináře 
  pro neformální 
    pečující

Co všechno znamená pečovat  |  23. 3.2022  |  9.00–11.00

Zásady komunikace s osobami, o které pečujeme  |  30. 3. 2022  |  14.00–16.00

Duševní hygiena a relaxace v péči o osobu blízkou  |  7. 4. 2022  |  14.00–16.00

Zvládání dlouhodobého stresu  |  13. 4. 2022  |  14.00–16.00

Spirituální podpora v péči  |  19. 4. 2022  |  14.00–16.00 

Paliativní péče v rodině  |  6. 5. 2022  |  9.00–11.00

Zvládání emocí při pečování  |  17. 5. 2022  |  9.00–11.00

Péče o člověka s demencí  |  27. 5. 2022  |  9.00–11.00

Aktivizace nemocných osob při domácí péči  |  17. 6. 2022  |  15.30–17.30

Trénování paměti + vzpomínkami k lepší péči  |  22. 6. 2022  |  9.00–11.00

Jak se při pečování bez výčitek věnovat sobě  |  29. 6. 2022  |  9.00–11.00

Semináře jsou zdarma.

wWw.vysocinapecuje.cZ

Registrace na kurz s uvedením jména, příjmení, emailu a tel. čísla zasílejte na mailovou 

adresu: nikola.novotna@eyrie.cz. Následně vám bude potvrzeno přihlášení a zaslán odkaz  

pro připojení na kurz. Případné informace ke kurzu vám rádi poskytneme na tel. 603 368 202.

Srdečně zveme všechny zájemce na

Plnění je realizováno v rámci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0013974, 

spolufinancovaného  z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Upozorňujeme, že online výuka může být nahrávána a nahrávka bude sloužit výlučně pro doložení realizace kurzu dle požadavků MPSV.

Odesláním kontaktních údajů účastník kurzu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) tímto uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu 

jméno, příjmení a kontaktní údaje, popř. videozáznam kurzu, Kraji Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava pro účely kontaktování s nabídkami dalších kurzů 

nebo užitečných informací v oblasti neformálního pečování a dále za účelem plnění povinností kraje vůči poskytovateli dotace. Práva účastníka kurzu související se zpracováním 

osobních údajů za uvedeným účelem jsou podrobněji popsána na https://www.kr-vysocina.cz/formulare/ds-304368/p1=105414.Z


