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POZVÁNKA 

na seminář Život člověka s duševním onemocněním – úvod do problematiky, 
 který se uskuteční 

 

v pátek dne 22. března 2019 od 09.00 hod. 
 

v místnosti 025A budovy Krajského úřadu JMK,  
Žerotínovo náměstí 3, Brno 

 
 
Anotace semináře: 
Posláním vzdělávacího kurzu je bližší poznání specifických překážek, příležitosti cílové skupiny – osob 
se zdravotním postižením (duševním onemocněním). Účastníci z řad pracovníků přímé péče získají 
informace o tom, co je duševní porucha, jak poznáme nemoc a varovné příznaky, jaké mohou být 
příčiny duševního onemocnění a jejich rizikové faktory, jaké jsou základní formy duševních poruch, 
se kterými je možné se v rámci profese nejčastěji setkávat (úzkostné poruchy, demence, psychóza, 
poruchy nálady) a jejich běžné způsoby terapie, návaznost sociální a zdravotní péče. Důležitou 
součástí kurzu je nácvik komunikace s duševně nemocným klientem – příklady rozhovoru, 
nejčastější omyly a chyby. Cílem je, aby absolvent nabyl jistotu při práci v přímé péči s cílovou 
skupinou s duševním onemocněním. Práce účastníků je nastavena jako skupinová. Seminář bude 
prokládán příklady z praxe. 
 

Název kurzu: Život člověka s duševním onemocněním – úvod do problematiky 

Číslo akreditace: 2015/0314-PC/SP/VP 

Délka kurzu: 8 hodin 

Kapacita kurzu: Max. 20 osob 

Registrace od 8.30 hod., začátek semináře v 9.00 hod. 

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 

v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence na 

území Jihomoravského kraje“ 

ŽIVOT ČLOVĚKA S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
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OBSAH KURZU 
 

1. ÚVOD 
Organizační záležitosti včetně seznámení s harmonogramem a strukturou semináře s uvedením cílů. 
Vyjádření očekávání účastníků. Úvod do problematiky duševních onemocnění. 

 
2. ROZDĚLENÍ, POJMY 
Definování cílové skupiny klientů, základní rozdělení závažných duševních nemocí a jejich symptomy. 

 
3. ZÁSADY PŘI PRÁCI 
Zásady při práci s člověkem s duševním onemocněním, jeho práva, systém podpory zdravotních a 
sociálních služeb. 

 
4. PŘÍPADOVÁ PRÁCE 
Případová práce s klientem – techniky a metody postupů, nejčastější omyly při práci s touto cílovou 
skupinou, včetně nácviků modelových situací. 

 
5. ZÁVĚR KURZU 
Diskuze, shrnutí, otázky. 
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