NABÍDKA KURZŮ 2019 PRO KAZATELE ČCE
od DIAKONICKÉ AKADEMIE, s.r.o.
KDO JSME
Jsme dceřinou společností Diakonie ČCE, zabýváme se vzděláváním pracovníků v sociální
oblasti a nabízíme vzdělávání i kazatelům ČCE.
CO NABÍZÍME KAZATELŮM ČCE
Přestože nabízíme odborné kurzy převážně sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních
službách, mohou některé z nich velmi dobře využít pro svou praxi i kazatelé.
Jedná se o kurzy z oblastí:





komunikace s různými cílovými skupinami, které nekomunikují zcela běžným způsobem
např. lidé s demencí, lidé s mentálním postižením, apod.
zvládání zátěžových situací při rozhovoru a jednáních s lidmi
např. agrese, stres druhé osoby, doprovázení umírajících, apod.
základů sociálního poradenství, tzn. kam se v různých situacích obrátit o pomoc
řízení skupinové diskuze a práce se skupinou lidí

Naši zkušení lektoři přizpůsobují kurz všem účastníkům kurzu. Vaše zkušenosti z pastoračních
rozhovorů a práce s lidmi, kterou se zabýváte, tak nezapadne vedle praxe sociálních pracovníků.
CENY KURZŮ PRO KAZATELE ČCE
Kazatelé ČCE mají kurzy s 30% slevou, to znamená, že:
a) za 1-denní kurz zaplatí 1.253,- Kč
b) za 2-denní kurz zaplatí 2.233,- Kč

VÝBĚR TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO PRO VÁS
o Chodíte k sestrám a bratřím s duševním onemocněním a nevíte, jak s nimi komunikovat?
o Obáváte se jednání lidí, kteří Vám řeknou, že mají duševní onemocnění?
o Nerozumíte tomu, jak se jednotlivé duševní nemoci projevují?
Základy psychiatrie a komunikace s lidmi s duševním onemocněním se naučíte v kurzech:
PSYCHIATRICKÉ MINIMUM I., II., A III. (1-denní)
termíny úvodních kurzů v roce 2019: 13.2.; 19.3.; 11.4.; 22.5.; 11.6.; 25.9.; 16.10.; 20.11.; 5.12.
o Potkáváte se s lidmi, se kterými je velmi obtížné se domluvit?
o Znáte osvědčené způsoby, jak minimalizovat riziko, že někoho „vytočíte“?
o Umíte správně reagovat na člověka s agresivními projevy?
Obavy překonáte, pokud těmto projevům porozumíte a naučíte se ty správné „grify“ v kurzech:

KOMUNIKACE S PROBLÉMOVÝMI TYPY LIDÍ I. A II. (2-denní)
termíny v roce 2019: 11.-12.4.; 17.-18.6.; 12.-13.9.; 11.-12.11.

MOŽNOSTI PRÁCE S PŮVODCI DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINĚ (2-denní)
termíny v roce 2019: budou upřesněny
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o Rozumíte tomu, co je krizová situace a co člověk v krizi potřebuje?
o Umíte správně jednat s lidmi, kteří se na Vás v takové situaci obrátí a chtějí po Vás radu?
o Víte, kam člověka v krizové situaci nasměrovat k odborné pomoci?
Jak dobře pomoci člověku v akutní krizi se naučíte v kurzu:

PRŮVODCE KRIZOVOU INTERVENCÍ (2-denní)
termíny v roce 2019: 29.-30.4., 3.-4.6.; 7.-8.10.; 18.-19.11.; 2.-3.12.
o Jste prakticky připraveni na setkání s umírajícími?
o Víte, jaké fyzické projevy umírání doprovází?
o Znáte fáze vyrovnávání se smrtí u klientů i rodiny a dokážete komunikovat přiměřeně
k právě probíhající fázi?
Základními informacemi o tom, jak důstojně doprovázet lidi v umírání, jak jim poskytnout kvalitní
péči a důstojné prostředí, Vás provede kurz:

DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍCH (1-denní)
termíny v roce 2019: 21.2.; 5.6.; 9.10.; 13.11.
o Setkali jste se někdy s tím, že jste z porady, kterou jste řídili, chtěli utéct?
o Dělá Vám při skupinových setkáních problém udržet „na uzdě“ emoce a projevy jejich
účastníků?
o Máte pocit, že se při poradách točíte na místě, jsou dlouhé a nic z toho ve výsledku není?
Jsou tu pro Vás kurzy:

VEDENÍ TÝMU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (2-denní)
termíny v roce 2019: 30.-31.5.; 27.-28.11.

VEDENÍ PORAD V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (1-denní)
termíny v roce 2019: 5.6.; 9.10.

V NAŠÍ NABÍDCE BY VÁS DÁLE MOHLY ZAJÍMAT TYTO KURZY:


PSYCHOSOCIÁLNÍ MINIVÝCVIK



SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK PCA



ASERTIVNÍ KOMUNIKACE – TRÉNINK ASERTIVNÍCH TECHNIK



WORK-LIFE BALANCE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ



ZVYŠOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI SOCIÁLNÍCH A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

Všechny nabízené kurzy probíhají v Diakonické akademii na adrese: Belgická 22, Praha 2.
Více informací a přihlášky najdete u nabídky kurzů na www.diakonicka-akademie.cz.

INFORMACE O KURZECH
a všeho, co se jich týká, Vám ráda poskytne Renata Andršová,
tel. č.: 733 167 715; e-mail: renata.andrsova@diakonie.cz
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