Letní škola CARe 2022
Zveme vás na druhý ročník otevřené letní školy CARe
v Ledcích u Plzně!
Letní škola CARe navazuje na setkání Platformy CARe ČR a je otevřená pro všechny, kteří se
zajímají o Model CARe, mají s CARe zkušenosti ve své práci a chtějí dále rozvíjet dobrou
praxi 😊

Kdy: 14.7 – 16. 7. 2022 (je možné se přihlásit na celou školu nebo jen na jednotlivé dny)
Kde: Ledce 1, Ledce – aneb u Fojtíčků na zahradě 😊
Speciální hosté:
Dirk den Hollander
Jeden z autorů Modelu CARe, spoluzakladatel CARe Europe,
bývalý dlouhodobý vedoucí výcviku a vzdělávání v modelu CARe
v Nizozemsku v organizaci RINO Group a v rámci CARe Europe,
spoluzakladatel projektu Nei Skoen Recovery Learning
Community v Helmondu, proslulý kytarista a zpěvák.

Luciano Mafficioli del Castelletto
Nei Skoen, Lumadeca zotavení a
peer podpora
Kouč pro reintegraci, Lifecoach, peer
pracovník, kouč pro překonávání
závislosti, vyškolen v metodách
Yucel, Skupina 12 kroků a další.

Za kolik:
Proto, abychom mohli přispět na cestovní náklady našich hostů, jsme tento rok přistoupili k
účastnickému poplatku 500 Kč/osobu. Odborný program setkání probíhá zdarma😊
Účastnický poplatek bude možné uhradit na místě.

Program setkání:
Hlavně si to spolu užít! Věříme, že každý má mnoho čím přispět a máme mnoho témat, o
kterých mluvit. Těžištěm Letní školy je vzájemná podpora a sdílení zkušeností z praxe 😊
14. 7. 2022
10.00 – 13.00 interní setkání lektorského týmu kurzu Model CARe, chystáme nějaké
novinky:-))
14.7.2022
14.00 – 17.00 – přivítání, zabydlení se, současná situace v jednotlivých organizacích
18.00 – 21.00 – společný oheň, očekávání od setkání, aktuální témata z praxe
15. 7. 2022 9.30 – 17.30 (nebo jak budeme chtít)
Program budeme utvářet společně na základě našeho zájmu a potřeb. Přesto si dovolujeme
navrhnout možná témata setkání:
Dirk den Hollander a Luciano Mafficioli del Castelletto - zkušenosti z organizace Nei
Skoen, svépomoc a možnosti peerské práce
Příběhy implementace modelu CARe v jednotlivých organizacích (v ČR a Nizozemí)
Zkušenost s CARe audity a možné další využití metodiky auditů věrnosti modelu CARe
CARe v různých typech služeb – co je společné a v čem jsou rozdíly
Novinky v Modelu CARe – Podpůrný vztahový přístup, jak nyní nahlíží na principy,
metodický postup a užívání nástrojů
Klíčové aktivity pracovníka (tzv. CUES) a co to znamená pro naši praxi
Možnosti využití CARe v práci se specifickými skupinami – např. lidé bez domova, lidé
s duální diagnózou, mladiství atd.
CARe v multidisciplinárním týmu
Zkušenosti peer pracovníků s využíváním CARe v jejich práci
Princip spoluvytváření, jak ho podpořit v praxi
Metody a programy podporující zotavení – pracovat budeme s Metodou YUCEL,
seznámíme se s inspiračními materiály programy na podporu zotavení atd.
16.7.2022 9.30 – 14.00
- Vše, co se nestihlo v pátek…
- Skupinové koučování – zkušenosti z praxe, možnost zapojit klienta do koučování,
možnost využít společný prostor, oživit praxi, potrénovat a podpořit se navzájem
- Informace a aktuality z CARe Network
- Plán činnosti Platformy CARe ČR - co by bylo smysluplné, abychom dělali dál
- Shrnování, oslava, loučení
Letní škola je především setkáním nás všech a je založena na svépomoci. Držíme se tradice
„každý přispívá tím, co je pro něj možné“. Program i zajištění zázemí školy je na nás všech,
takže si to uděláme jednoduše skvělé😊.

Ubytování:
Je třeba si zajistit samostatně, věříme, že to je kus dobrodružství a že to takto snáze
zvládneme😊
• Ve stanu nebo v autě na zahradě libovolně.
• Možnost omezených míst na spaní přímo v domě.
• Ubytování po vlastní ose v Plzni (7 km) nebo Exodus v Třemošné (www.exodus.cz),
hotel Lipovka (http://www.lipovka-hotel.cz/)
Strava
Jídlo zpravidla zajišťujeme svépomocí, pomocné ruce jsou vždy vítány😊
Snídaně, obědy i večeře můžeme zajistit na místě. Obvykle jídlo připravujeme svépomocí,
společně vaříme i jíme😊 Jídlo bude za poplatek (částku upřesníme dle počtu lidí a
jídelníčku, předpokládáme cca 60-100 Kč/jídlo).
V registračním formuláři prosím potvrďte, o která jídla máte zájem.
Pochutiny, dobrůtky a další si zajistíme svépomocí😊
Registrace:
Prosím potvrďte nám svou účast do 15. 6. 2022, ať vše nachystáme😊
Registrovat se můžete na: https://docs.google.com/forms/d/1JGPQcAdIFYlVwBT64A_IXUlPck1WLVEZwZrjKtIt1Q/edit?usp=sharing

Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Email: jana.pluharikova.pomajzlova@gmail.com, Tel.: +420 775 961 964
Web Platformy CARe ČR: http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/platforma-care/
Web CARe Network: https://www.thecare-network.com/

Těšíme se na vás moc, tým lektorů CARe CRPDZ

