
 
 

vás srdečně zve na vzdělávací kurz 

Práce s rodinami osob s duševním onemocněním 
v sociálních službách 
 

Termín: 1. – 2. února 2021 

Místo: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3  

Časový rozvrh: 9h00 – 17h00  

Lektoři: Mgr. Barbora Hrdličková a Jaroslav Hodboď 

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, která se týkají práce s rodinami a řízení case managementových týmů. 

Mgr. Barbora Hrdličková je psychoterapeutka a klinická psycholožka. Absolvovala dlouhodobý 
psychoterapeutický výcvik a nadstavbový výcvik pro práci s páry a rodinou v PCA (Přístup zaměřený na člověka, 
Rogersovská psychoterapie). V současnosti pracuje ve Fokusu Praha. Vede individuální, párovou i rodinnou 
terapii s klienty. 

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 poskytuje pohled na rodinu jako na důležitého činitele v průběhu nemoci a léčby. Reaguje tak na 
trend ve vyspělých zemích, kdy terapie nepracuje pouze s nemocným člověkem, ale s celým 
rodinným systémem. Ukazuje se, že taková práce urychluje proces zotavení. Výhodou kurzu je 
lektorská spolupráce klinického psychologa a sociálního pracovníka, tedy využití různých úhlů 
pohledu a jiného typu zkušeností z práce s rodinou. 

Osnova kurzu: Význam a historie práce s rodinou nemocného - Prevence relapsu a role rodiny - Formy práce 
s rodinou: Osobní setkání s rodinou – kontaktování, pravidla přímého sezení, zapojení do rehabilitačního plánu, 
apod. / Dlouhodobá spolupráce s rodinou / Psychoedukace příbuzných – zvládání krizových situací a stavů 
/ Nepřítomný člen a motivace rodiny ke spolupráci - Práce s vlastními případy – hraní rolí 

Kurz účastníkům přinese: Účastníci se zorientují v historii a v současných přístupech k práci s rodinou lidí 
s duševním onemocněním. Naučí se navázat spolupracující vztah s rodinou, předávat informace, předcházet 
stresu v rodinách a zvládat krizové situace. Zvládnou také využít potenciál rodiny v procesu rehabilitace. 

 

Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je 90% účast na kurzu a vypracování písemného 
vědomostního testu s 80 % správných odpovědí. 

 

Kontaktní osoba a informace o vzdělávacích kurzech: 

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

mailto:selepova@cmhcd.cz
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut

