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ZOTAVENÍ; MUDr. Magdaléna Dosbabová, Bc. Michal Kašpar; 6h; 18.2.2020, 10:00-16:00h 

Slyšeli jste o tom, že i s duševním onemocněním se dá normálně žít? Je možné se zotavit i ze závažného 

duševního onemocnění? Poslechněte si v tomto kurzu o zotavení a "jak na to". Kurz je veden dvěma 

lektory se zkušeností se zotavováním z duševního onemocnění. Zaměřuje se na podporování důvěry v to, 

že zotavení je možné a lze ho chápat jako jedinečný a vysoce individuální proces, při němž člověk s 

duševním onemocněním nese zásadní míru zodpovědnosti a učí se žít smysluplný a naplňující život i s 

omezeními, které duševní onemocnění přináší. 

PŘÍBĚH MÉHO ZOTAVENÍ; Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, Barbora Vráželová; 12h; 11.-12.5.2020, 

každý den 10:00-16:00h 

Obsahem kurzu je společné objevování prvků zotavení a silných stránek v životních příbězích. Lektoři vám 

budou nápomocni tím, že vytvoří bezpečné prostředí a příjemnou atmosféru pro spolupráci. Budete mít 

také možnost pozorovat, jak peer lektor (lektor s osobní zkušeností s duševním nemocí) používá svůj 

příběh v běžné komunikaci a při práci s klienty. Naším cílem je posílit schopnosti sebereflexe, přijetí 

zpětných vazeb a orientace ve Vašem příběhu. 

SLYŠENÍ HLASŮ; Mgr. Adi Hasanbasić, PhDr. Světlana Soldánová; 6h; 23.4.2020, 10:00-16:00h 

Slyšení hlasů je běžnější zkušenost, než si mnoho lidí uvědomuje, a nemusí být nutně znakem duševní 

nemoci. Může to však být velmi znepokojivou zkušeností, jak pro člověka, který hlasy slyší, tak pro lidi, kteří 

se o něj starají. Obsahem kurzu budou úvahy o příčinách slyšení hlasů, jak s nimi pracovat, a strategie, jak 

se naučit hlasy zvládat a žít s nimi plnohodnotný život ve společnosti. 

JAK KOMUNIKOVAT S LÉKAŘEM NEJEN O MEDIKACI; MUDr. Miroslav Pastucha, MUDr. Magdaléna 

Dosbabová; 6h; 7.4.2020, 10:00-16:00h 

Kurz je zaměřen na otevřenou komunikaci s lékařem o medikaci, vedlejších účincích a o případném 

bezpečném vysazování psychofarmak. Podporuje studenty v otevřené komunikaci s lékaři, jejich 

sebedůvěru ve vyjednávání a schopnost lépe chápat možné obavy na straně psychiatra. Kurz vede spolu s 

peer lektorem psychiatr s dlouholetou zkušeností s komunikací o preskripci. Lektoři seznámí studenty s 

konceptem sdíleného rozhodování (shared decision making), a to hlediska teoretického (definice, složky a 

podmínky procesu) i z hlediska praktického (osobní zkušenosti peer lektorů a psychiatra). 

STIGMA A SELF-STIGMA; Mgr. Tomáš Vaněk, Kateřina Obšilová; 6h; 25.2.2020, 10:00-16:00h 

Předsudky, společenské stigma duševního onemocnění a sebestigmatizace lidí, kteří se z duševního 

onemocnění zotavují. To vše má významný vliv na sociální soužití, které s sebou mnohdy přináší 

diskriminační chování. Kurz podporuje studenty v rozpoznání problematiky stigmatizace a v proaktivním 

přístupu v jejím překonávání prostřednictvím vlastního chování. Studenti se dozví to, jak stigma a self-

stigma vzniká, co je udržuje a především, jak jim lze čelit. Lektoři společně se studenty budou reflektovat 

jejich vlastní zkušenosti se stigmatizací v bezpečném prostředí. 

SKUPINA PRO ZOTAVENÍ; PhDr. Světlana Soldánová, Ing. Petr Hraba; 24h; 16.3.-8.6.2020, každé pondělí 

17:00-19:00h 

Intenzivní kurz zaměřený na rozvoj uvažování v rámci principů konceptu zotavení. Výměna zkušeností, 

dodávání naděje a podpory v dosahování cílů, rozvíjení sociálních dovedností a poznávání sebe sama má 

za cíl posílit pozitivní přístup k řešení problémů a převzetí vlastní odpovědnosti a usnadnit studentům 

znovuzapojení se do komunity a společnosti. Kurz je inspirován zkušenostmi ze zahraničí a peer lektoři při 

realizaci kurzu vycházejí ze zdrojů a manuálů vytvořených pro skupiny zaměřené na zotavení. Kurz 

probíhá formou 12 dvouhodinových setkání vedených dvojicí peer lektorů. 
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DUŠEVNÍ ZDRAVÍ NA INTERNETU; MUDr. Magdaléna Dosbabová, Mgr. Marek Bernard Růžička; 6h;   

26.5.2020, 10:00-16:00h 

Duševní onemocnění často provází snížená míra socializace. Být v prospěšném kontaktu s lidmi je 

součástí zotavování z duševní nemoci. Kurz podporuje účastníky v reálném vnímání prostředí sociálních 

sítí a základních pravidlech bezpečí v komunikaci na internetu. Zaměřuje se na moderní způsoby 

komunikace a získávání informací, které můžou pozitivně i negativně ovlivňovat naši psychiku. Studenti se 

v něm společně s lektory budou zamýšlet nad přínosy a případnými riziky internetu vzhledem k 

problematice duševního zdraví/nemoci. 

MEZILIDSKÉ VZTAHY JAKO SOUČÁST ZOTAVENÍ; Mgr. Michael Kostka, Mgr. Tomáš Vaněk; 12h;  
9.-10.3.2020, každý den 10:00-16:00h 

Mezilidské vztahy, zejména ty blízké, jsou jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného zotavení. Hlavním 

tématem kurzu jsou tak mezilidské vztahy v souvislosti s duševním onemocněním a zotavením z něj. 

Jednotlivé části kurzu se věnují typům a vývoji vztahů, krizovým situacím ve vztazích a jejich zvládání. 

Lektoři pracují především formou diskuse a cvičení, ve kterých mají účastníci možnost ujasnit si své vlastní 

zkušenosti a porovnávat je se zkušenostmi ostatních. Kurz podporuje vzájemné porozumění a včasnou 

pomoc v blízkých vztazích člověka, který se zotavuje z duševní nemoci. 

FINANCE JAKO SOUČÁST ZOTAVENÍ; Mgr. Věra Pinkasová, Ing. Lenka Flášarová; 6h; 26.3.2020,  
10:00-16:00h 

Často zapomínáme na to, že život s duševním onemocněním s sebou může nést i tíživou finanční situaci, a 

naopak tíživá finanční situace může vést k psychické nepohodě nebo až k duševnímu onemocnění. Zdravé 

finance jsou důležitým zdrojem pro náš společenský život a silnou stránkou je umět o ně pečovat. Studenti 

absolvováním kurzu získají přehled o svých příjmech a výdajích, o případných rezervách a příležitostech, 

jak svoji finanční situaci zlepšit. Současně se dozví základní informace o rizicích, které souvisí s finančním 

hospodařením. Obsahem kurzu tedy bude orientace ve vlastní finanční situaci a to, jak může přehled o 

financích přispět k našemu zotavení. 

SEBEPREZENTACE; Karolína Polívková, DiS., Bc. Michal Kašpar; 6h; 25.6.2020, 10:00-16:00h 

Kurz se věnuje otázkám otevřenosti vůči okolí. Nabízí se paleta možností a strategií toho, jak, kdy, komu a 

v jaké míře o sobě hovořit. Kurz osvětluje tyto procesy a podporuje studenty, aby uměli svou 

sebeprezentaci ovlivňovat a nebyli přitom vystaveni stresu. Věnuje se umění pravdivé sebeprezentace se 

zaměřením na silné osobní stránky a pozitivní sebepojetí. Kurz studenty podpoří ve zdokonalování se v 

komunikaci a v pozitivně laděné sebeprezentaci, taktéž posílí důvěru v sebe i okolí. Studenti se budou 

umět dobře prezentovat při hledání zaměstnání, ve vztahové oblasti či při komunikaci s lékařem. 

PLÁN BEZPEČÍ; Ing. Lenka Flášarová; Mgr. Vladimíra Křížová, Kateřina Obšilová; 18h; 8.-10.6.2020,  
každý den 10:00-16:00h 

Obsahem kurzu je vytváření plánu bezpečí, a tedy toho, jak rozeznat přicházející krizi a jak s ní zacházet. 

Studenti budou společně s lektory diskutovat otázky, které pomáhají lépe poznávat sebe sama a nacházet 

strategie pro zmírňování dopadu obtíží na život. Věnovat se budou také zdravému životnímu stylu a 

zlepšování psychické kondice. Součástí kurzu bude dále téma self-management, který je předpokladem 

úspěšného zotavení a s vytvářením plánu bezpečí úzce souvisí. Účastníci kurzu se společně s lektory 

zaměří na zvědomování a rozvoj vlastních managementových mechanismů, přičemž hlavním provázejícím 

principem bude podpora sebedůvěry a vytrvalosti v práci na sobě. 


