
 
 

Nabídka akreditovaného vzdělávání pro Centra duševního zdraví 
 

IPS (Individual Placement and Support) – podporované zaměstnávání lidí s duševním 
onemocněním 
Lektorka: Kateřina Szabová  
Rozsah: 16 hodin (2 dny) 
Cena: 2 800 Kč (platí pro otevřené kurzy) 
Více o kurzu: http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/ips-individual-
placement-and-support-–-podporova/ 
 
Práce s lidmi s duální diagnózou 
Lektoři:  MUDr. Tereza Formánková,  MUDr. Petr Příhoda, Mgr. Ondřej Skála, Petr Šípek, Mgr. 
Magdaléna Štochlová, DiS. 
Rozsah: 32 hodin(4 dny) 
Cena: 5 900 Kč (platí pro otevřené kurzy) 
Více o kurzu: http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/prace-s-lidmi-s-dualni-
diagnozou/ 

Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích 
Lektor: MUDr. Jan Stuchlík 
Rozsah: 20 hodin (3 dny) 
Cena: 2 900 Kč (platí pro otevřené kurzy) 
Více o kurzu: http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/minimum-z-
psychiatrie-pro-pracovniky-v-pomahajicic/ 
 
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním 
Lektoři: Jaroslav Hodboď a Mgr. Barbora Hrdličková  
Rozsah: 16 hodin (2 dny) 
Cena: 3 200 Kč (platí pro otevřené kurzy) 
Více o kurzu: http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/prace-s-rodinami-
osob-s-dusevnim-onemocnenim/ 
 
Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním 
Lektoři: MUDr. Jan Beneš, Pavlína Růžičková, DiS.  
Rozsah: 16 hodin (2 dny) 
Cena: 3 200 Kč (platí pro otevřené kurzy) 
Více o kurzu: http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/suicidalita-u-lidi-se-
zavaznym-dusevnim-onemocneni/ 
 
Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci 
Lektoři: aktuální lektorské obsazení najdete vždy v pozvánce na konkrétní kurz. Odborným garantem 
kurzu je Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová.  
Rozsah: 5 dní přímé výuky (40 výukových hodin) a e-learningová část výuky – zpracování 5 zadaných 
úkolů (10 výukových hodin). Celkem 50 výukových hodin. 
Cena: 8 300 Kč (platí pro otevřené kurzy) 
Více o kurzu: http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/model-care-

komplexni-pristup-v-psychosocialni-re/ 

Akreditace: MPSV.  Česká asociace sester (na požádání). 

Širší nabídku našich kurzů najdete na http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-

institut/vzdelavaci-kurzy/aktualni-kurzy/. Kurzy lze realizovat také na klíč, 

přímo ve vaší organizaci. 

http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/ips-individual-placement-and-support-–-podporova/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/ips-individual-placement-and-support-–-podporova/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/lektori/petr-sipek/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/lektori/magdalena-stochlova/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/lektori/magdalena-stochlova/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/prace-s-lidmi-s-dualni-diagnozou/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/prace-s-lidmi-s-dualni-diagnozou/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/minimum-z-psychiatrie-pro-pracovniky-v-pomahajicic/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/minimum-z-psychiatrie-pro-pracovniky-v-pomahajicic/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/prace-s-rodinami-osob-s-dusevnim-onemocnenim/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/prace-s-rodinami-osob-s-dusevnim-onemocnenim/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/suicidalita-u-lidi-se-zavaznym-dusevnim-onemocneni/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/suicidalita-u-lidi-se-zavaznym-dusevnim-onemocneni/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/model-care-komplexni-pristup-v-psychosocialni-re/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/model-care-komplexni-pristup-v-psychosocialni-re/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/aktualni-kurzy/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/aktualni-kurzy/


 
 

Nabídka publikací pro vznikající Centra duševního zdraví 
 

 Kuhnová, E.; Pěč, O.; Dragomirecká, E. et al.: FBF: Frankfurtská škála potíží (Péče o duševní 
zdraví - Metody hodnocení). Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2017. ISBN 
978-80-270-2616-6 

 Lindy Fox et al.: Integrovaná léčba duálních poruch (přeloženo z angl. originálu: Integrated 
Dual Disorders Treatment – IDDT). Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2011. 
ISBN: 978-80-260-1338-9 

 Tytti Solantaus: Jak se postaráme o děti? Příručka pro rodiče se závislostí na alkoholu a 
jiných návykových látkách. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 2016 

 Čechová, D.; Dragomirecká, E.; Pěčová, J.; Pěč, O.; Šelepová, P.: Dotazník spokojenosti s 
péčí (Péče o duševní zdraví – Metody hodnocení). Praha: Centrum pro rozvoj péče o 
duševní zdraví, 2011. ISBN 978-80-260-1312-9. 

 Umíme se domluvit, aneb Co potřebuje člověk s duševní poruchou při jednání na úřadě 
i jinde. Rady pro zlepšení komunikace. 2. aktualizované a doplněné vydání. Centrum pro 
rozvoj péče o duševní zdraví, 2014 

 Foitová Z. a kol.: Metodika časných intervencí v multidisciplinárních terénních týmech. 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha 2016 

 Hollander, D.; Wilken, J. P.: Podpora zotavení a začleňování. Úvod do metodiky CARe. 
Psychiatrická nemocnice Bohnice, 2016. ISBN 978-80-260-9945-1 

 Davidson, L. et. al: Praktický průvodce praxí orientovanou na zotavení. Psychiatrická 
nemocnice Bohnice, 2017. ISBN 978-80-906574-0-3 

 Pěč, O.; Šelepová, P.; Čechová, D. et al.: HoNOS: Hodnocení zdravotního stavu (Péče o 
duševní zdraví – Metody hodnocení). Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 
2007. ISBN 978-80-254-1182-7 

 Priscilla Ridgway ... [et al.]: Cesty k zotavení (z ang. originálu Pathways to recovery). 
Lawrence : University of Kansas School of Social Welfare, 2014. - 407 s.: il.; 28 cm. ISBN 
978-1-5031-7191-6 
 

Širší nabídku našich publikací (některé s možností stažení) najdete na 
http://www.cmhcd.cz/centrum/publikace/. 

 

Pro více informací o kurzech, ale i ohledně dotazů a objednávek publikací se obracejte na 
tyto kontaktní osoby: 

Mgr. Pavla Šelepová, selepova@cmhcd.cz, tel.: 775 582 277 

Mgr. Martina Vavřinková, vavrinkova@cmhcd.cz, tel: 775 555 516 
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