
 
 

vás srdečně zve na vzdělávací kurz 
 

Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické 
rehabilitace v sociálních službách 

 

Termín: 17. – 18. září, 18. – 19. října a 26. listopadu 2018 

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

Časový rozvrh: 9h00 – 17h00 (1. – 5. den) 

Cena: 7 800,- Kč (zahrnuje tištěné učební materiály a malé občerstvení) 

Lektoři: MUDr. Zuzana Foitová, MUDr. Ondřej Pěč, Mgr. Pavel Říčan, MUDr. Jan Stuchlík 

MUDr. Zuzana Foitová má více než 25 let praxe v oblasti péče o lidi s duševními poruchami. Věnuje se jak ambulantní psychiatrické léčbě, 
tak psychoterapii a práci v terénu včetně krizové pomoci, vždy s důrazem na komunitní přístup. Věnuje se také rodinám pacientů a 
preventivním programům. Působí rovněž jako supervizorka zdravotních a sociálních služeb a jako lektorka vzdělávání pracovníků v této 
oblasti. Angažuje se v projektech zaměřených na změnu systému péče o osoby s duševními poruchami u nás. Přednáší na odborných 
konferencích a publikuje popularizační texty.  

MUDr. Ondřej Pěč je psychiatr a psychoterapeut.  Od roku 1994 pracuje jako ředitel Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, od 
roku 1995 jako předseda sdružení ESET-HELP.  

Mgr. Pavel Říčan vystudoval sociologii v Praze. Několik let pracoval s mladými lidmi z ulice na faře v Křešíně. Od roku 1999 působí ve 
sdružení FOKUS Vysočina na různých pozicích: jako vedoucí chráněné dílny, sociální pracovník, vedoucí střediska, odborný ředitel a vedoucí 
rehabilitace. Zajímá ho účinnost služeb, možnosti zotavení z duševního onemocnění a propojování teoretických konceptů s praxí.  

MUDr. Jan Stuchlík je psychiatr, který se od roku 1992 zabývá psychosociální rehabilitací dlouhodobě duševně nemocných ve Fokusu 
Mladá Boleslav. Založil a řídil jeden z prvních týmů využívající case-management v ČR. Od roku 1995 se jako konzultant CRPDZ účastnil řady 
projektů zaměřených na problematiku práv duševně nemocných a na vzdělávání v oblasti péče o duševně nemocné. 

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 vychází z výukových modulů, které vznikly v projektu MATRA III – projektu na podporu 
vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví, a dále z osnovy vzdělávání pro pracovníky komunitních 
služeb mezinárodního projektu PSYCHO-RESCUE. Do kurzu byly vybrány moduly určené 
k prohloubení znalostí a dovedností v oblastech komunitní péče, šetření, cílů intervence a 
problémových situací v rámci psychiatrické rehabilitace.  Lektory kurzu jsou odborníci různých profesí 
s dlouholetou praxí v komunitních službách. 

Osnova kurzu: Budování pracovního spojenectví s uživateli služeb – Vyšetření - Proces psychiatrické 
rehabilitace - Podpora self-managementu, sebeřízení a začleňování lidí s duševním onemocněním do komunity 
a její aplikace v terénní praxi - Problémové situace v psychiatrické rehabilitaci 

Kurz účastníkům přinese: Účastník bude po absolvování kurzu umět provázet klienta s duševní nemocí 
procesem psychiatrické rehabilitace počínaje navazováním vztahu přes šetření potřeb, zjišťování rizik, rozvíjení 
motivace a self-managementu, až po šetření obtížných situací s klientem a jeho okolím. 

Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je 90% účast na kurzu a zpracování závěrečné práce/eseje 
z vlastní praxe v propojení s vybranými tématy z kurzu. 

 

Kontaktní osoba a informace o vzdělávacích kurzech: 

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