vás srdečně zve na vzdělávací kurz

Case management v příbězích
pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pomáhající
profesionály v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním
Termín: 6. – 8. 11. 2019
Místo: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, Praha 3
Časový rozvrh: 9h – 17h (1. a 2. den) a 9h – 16h (3. den)
Cena: 3 700,- Kč (zahrnuje tištěné výukové materiály a malé občerstvení během kurzu)
Lektoři: Jaroslav Hodboď a Petr Šturma, DiS.
Jaroslav Hodboď pracuje od roku 1999 v o.s. FOKUS- Mladá Boleslav. Ve sdružení prošel většinou
poskytovaných služeb. Od roku 2007 pracoval v case managementovém týmu, který od roku 2008 vedl. V
současné době pracuje pro Fokus v Karlovarském kraji na pozici oblastního ředitele. Spíše než formální vzdělání
ho ovlivnili kolegové, supervizoři a klienti, se kterými se za dobu své práce setkal. Jeho způsob myšlení ovlivnili
hlavně Jan Stuchlík, Jiří Libra, Václava Probstová, Bohumila Baštecká a další. V současné době se rád věnuje
tématům, které se týkají práce s rodinami a řízení case managementových týmů.
Petr Šturma, DiS. vystudoval obor sociální práce. V letech 2006 a 2007 pracoval jako streetworker mezi lidmi
bez domova. V roce 2008 nastoupil do Občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav, kde se začal věnovat
problematice duševních onemocnění a kde působí doposud. Původně zde pracoval jako člen case
managementového terénního týmu, nyní zastává funkci vedoucího tohoto týmu .

Akreditace: MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních
služeb / V případě zájmu lze zajistit akreditaci České asociace sester – je třeba požádat minimálně 4
týdny před konáním kurzu.

Kurz je zaměřený na prohloubení dovedností pracovníka v roli case managera a na zprostředkování
zkušeností v práci s klienty s duševním onemocněním.
Osnova kurzu: Mapování a navazování vztahu s klientem s duševním onemocněním / Rehabilitační plánování /
Spolupráce s rodinou klienta / Krizová intervence / Spolupráce s chronicky nemocným klientem, s klientem
s duální diagnózou a s klientem s poruchou osobnosti / Týmová spolupráce na případu klienta s duševním
onemocněním / Jak se pozná úspěšná spolupráce s klientem / Nástroje, které má case managementový tým
k dispozici.
Kurz účastníkům přinese: Absolventi budou z kurzu vybaveni praktickými dovednostmi v práci s osobami
s duševním onemocněním pomocí metody case managementu. Konkrétně se jedná o následující dovednosti:
asertivní kontaktování osob s duševním onemocněním a mapování jejich potřeb a sociální situace, vypracování
rehabilitačního plánu, spolupráce s rodinou osob s duševním onemocněním, krizová intervence, práce
s klientem s chronickým duševním onemocněním, s duální diagnózou a s poruchou osobnosti, týmové vedení
případu klienta a práce s nástroji, které má case manager k dispozici. Absolventi budou kompetentní používat
metodu case managementu v práci s osobami s těžkým duševním onemocněním.

Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a 80 % správně
zodpovězených otázek v závěrečném testu.

Kontaktní osoba a informace o vzdělávacích kurzech:
Pavla Šelepová, GSM: 775 582 277, email: selepova@cmhcd.cz / www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut

