
 
 

 

vás srdečně zve na vzdělávací kurz 
 

GAF (Global assessment of functioning)  
– nástroj k posuzování míry celkového fungování u lidí se závažným duševním onemocněním 
 

Termín: 21. listopadu 2018, 9h00 – 17h00 

Místo: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, Praha 3  

Cena: 1 600 Kč (zahrnuje tištěné materiály a malé občerstvení) 

Lektor: Mgr. Marek Fiala  

Mgr. Marek Fiala je sociální pracovník. V letech 1997 až 2001 pracoval v občanském sdružení Helianna, které se 
zabývalo resocializací osob závislých na nealkoholových návykových látkách, a spolupracoval se sdružením 
Fokus Mladá Boleslav. Od roku 2002 pak přešel do  Fokusu Mladá Boleslav, kde pracoval jako vedoucí 
chráněného bydlení a projektový manažer. Od června 2009 pracuje ve sdružení Péče o duševní zdraví jako 
vedoucí terénního týmu v Jičíně.  

Akreditace: MPSV - sociální pracovníci / V případě zájmu lze zajistit akreditaci České asociace 
sester (je třeba požádat minimálně 4 týdny před konáním kurzu) nebo České asociace ergoterapeutů 
(je třeba požádat minimálně 6 týdnů před konáním kurzu). 

 

Kurz je určený pro profesionály, kteří pracují s klienty s duševním onemocněním a potřebují při 
plánování rehabilitačního procesu poznat celkové fungování klienta v rámci sociálních interakcí a vliv 
klinických příznaků onemocnění na tyto interakce. Nabízí základní informace a praktické návody 
k práci s nástrojem GAF - Global Assessment of Functioning, který je zaměřen na posuzování 
celkového fungování a kognitivního postižení lidí se závažným duševním onemocněním.  Cílem kurzu 
je získat základní dovednosti pro práci s hodnotící škálou GAF a předat absolventům praktické 
zkušenosti. Absolventi kurzu dále získají informace o různých možnostech využití GAF škály ve své 
práci – plánování intervencí, zapojení formuláře do individuálních rehabilitačních plánů, plánování 
služeb a sledování efektivity služeb. 

Osnova kurzu: Seznámení se změnami v psychiatrické péči a s hodnotícími nástroji a škálami v této oblasti / 
Seznámení se se škálou GAF - struktura škály, rozdělení do hlavních posuzujících skupin / Nácvik praktického 
použití škály GAF: práce s vlastními případy účastníků 

Kurz účastníkům přinese: Účastníci kurzu získají základní informace a dovednosti pro používání posuzující škály 
GAF - Global Assessesment of Functioning. Seznámí se s jejím praktickým využitím pro posouzení celkového 
postižení člověka s duševním onemocněním v rámci sociálních interakcí a také s jejím využitím v rámci 
multidisciplinárního týmu. 

Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je 100 % účast na kurzu a vyhodnocení zadané kazuistiky 
metodou GAF. 

 

Kontaktní osoba a informace o vzdělávacích kurzech: 

Pavla Šelepová, GSM: 775 582 277, email: selepova@cmhcd.cz / www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut 
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