
 
 

vás srdečně zve na vzdělávací kurz 
 

Umíme se domluvit: sociální práce s duševně 

nemocnými zaměřená na zotavení klienta 
 

Termín: 24. – 25. září 2020 

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

Časový rozvrh: 9h – 16:30h (1. a 2. den) 

Cena: 3 200 Kč (zahrnuje tištěné výukové materiály a malé občerstvení) 

Lektorky: Mgr. Věra Pinkasová, Ing. Jana Nováčková 

Mgr. Věra Pinkasová pracuje od roku 2007 jako vedoucí střediska Chrudim v organizaci Péče o duševní zdraví. 
Vystudovala obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a obor sociální patologie a prevence na 
Univerzitě Hradec Králové, absolvovala psychodynamicky orientovaný výcvik. Dříve pracovala v Pedagogicko-
psychologické poradně v Chrudimi. Aktivně se podílí na projektu Zapojení peer konzultantů a peer pečovatelů 
do péče o duševně nemocné. 

Ing. Jana Nováčková je lektor, kouč, terapeut a poradce pro pozůstalé. S CRPDZ spolupracuje od roku 2013. 
Studovala na Pražské psychoterapeutické fakultě, absolvovala psychoterapeutický výcvik systému SUR, výcviku 
koučů ACE Excellence společnosti Coaching Systems a další kurzy (Bioenergetická cvičení, Práce s tělem, Princip 
stínu, Smrt a doprovázení, aj.). V lektorské činnosti také využívá dlouholetých zkušeností z oblasti komerčních 
nadnárodních společností. 

Akreditace: MPSV - sociální pracovníci 

 

Kurz je určen především sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy. Jeho cílem je poskytnout 
širší spektrum znalostí pro práci s klientem s duševním onemocněním. Výuka probíhá převážně 
praktickou formou, s důrazem na interaktivitu a praktická cvičení. Koncepce výuky je 
multiprofesionální – je založena na rozmanitosti pohledů jednotlivých profesí. Mezi nimi je zastoupen 
lékař-psychiatr, sociální pracovnice, psycholog a lektoři s vlastní zkušeností s duševním 
onemocněním. 

Osnova kurzu: Základní informace o diagnostických okruzích a jejich vlivu na prožívání a chování. 
Nácvik komunikace. / Subjektivní a objektivní vnímání potřeb. / Koncept zotavení – základní pojmy, 
fáze zotavení a význam v životě člověka s duševním onemocněním.  / Self management a zapojování 
klienta. / Case management – základní pojmy, práce se síti, rozpoznání rizik, zapojování dalších 
zdrojů. 

Kurz účastníkům přinese: Posluchači si rozšíří a prohloubí znalosti, které již mají, pokud jde o 
specifika vlivu duševních onemocnění na chování a prožívání klienta. Osvojí si nové metody zapojení 
klientů a dlouhodobé práce s nimi. Z hlediska praktických dovedností se naučí a procvičí si, jak 
navázat a udržet kontakt s klientem a jak zjišťovat jeho individuální potřeby. V neposlední řadě se 
frekventanti kurzu naučí pracovat s vlastními postoji ve smyslu komplexního přístupu k lidem se 
závažný duševním onemocněním a hledáním jejich potenciálu. 

 



 
 
Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je 90 % účast na kurzu a ověření získaných znalostí formou 
kolokvia na základě cvičné kazuistiky. 

 

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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