NOVINKA OD 10/2018
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ETICKÁ + NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ
KOMUNIKACE S OSOBAMI
S HANDICAPEM V OBLASTI
MENTÁLNÍHO A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Poptávku ke kurzu nebo objednávku můžete směřovat
na email nebo přes webové stránky.

Termíny a časy realizace upřesníme
po vzájemné dohodě.
Lektoři jsou připraveni se s časy výuky přizpůsobit
potřebám organizace.
Pracujeme od 6 – 22 hod., včetně víkendů.

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Vaculová
Tel.: 731 406 570 ; email: vaculova.marketa@seznam.cz
Web: https://www.mezioborove-vzdelavani.cz/

Cílové kompetence účastníků po absolvování kurzu:
Účastník rozvine své komunikační schopnosti s osobami
s mentálním a nebo duševním handicapem.
Získá nové teoretické poznatky, jak lépe komunikovat
s klienty s různými potřebami a při skupinových nácvicích
si také vyzkouší, jak tyto přístupy aplikovat v praxi.
Dokáže rozlišit méně vhodné komunikační styly
od komunikace etické, na člověka zaměřené.
Díky vhledu do terapií vycházejících z přístupu
orientovaného na člověka (jako je preterapie nebo validace)
pozná nové možnosti, jak efektivněji komunikovat
s klienty a jak si k nim vytvářet vztah plný
bezpodmínečně pozitivního přijetí.
PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - ZAPOJENÍ,
OBSAH KURZU DLE POTŘEB ÚČASTNÍKŮ

kurz na
ve vašem zařízení
CENA: 7500 Kč / 30 osob
(pro: VP,SP,PSS), akreditace
č. A2018/0718-SP/PC/VP
Anotace:
Program nabízí pracovníkům vhled
do možností a omezení v komunikaci
s jejich klienty. Pomocí
teoretických informací a
praktických nácviků o empatické a
na člověka orientované
komunikaci získají účastníci jiné
úhly pohledu na možnosti
efektivnější komunikace s osobami
s handicapem v oblasti mentálního
a duševního zdraví. V rámci
školení budou podány informace o
vývoji řeči a komunikačních
schopnostech mentálně
handicapovaných. Rozvinuty budou
i diagnózy a jejich vliv na chování,
potřeby a komunikaci těchto lidí.
Program také vyzývá k zamyšlení
nad etickými dilematy v rámci
komunikace a v rámci podpory a
péče o lidi s mentálním a nebo
duševním omezením. Účastníci si
vyzkouší mnoho praktických
komunikačních nácviků vhodných
pro jejich uživatele.

