VÝCVIK V TVOŘIVÉ REMINISCENČNÍ PRÁCI
SE SKUPINOU RODIN, KTERÉ PEČUJÍ O ČLOVĚKA S DEMENCÍ

VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME
“REMEMBERING YESTERDAY, CARING TODAY TRAINING”
RYCTT
3. běh
CÍL VÝCVIKU:
Připravit po teoretické i praktické stránce odborníky, kteří dokáží tvořivým způsobem a na profesionální
úrovni využívat reminiscenci (vzpomínky) při práci se skupinou seniorů trpících demencí a pečujících
členů jejich rodin.

ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana JANEČKOVÁ, Ph.D.

LEKTORKY: PhDr. Hana JANEČKOVÁ, Ph.D., Mgr. Kvetoslava HOŠKOVÁ;
Mgr. Renáta NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ, Klára CINGROŠOVÁ, DiS.
Mgr. Hana ČÍŽKOVÁ, Mgr. Kateřina SASSMANN (certifikované facilitátorky ERN)
UMĚLECKÁ SPOLUPRÁCE: Mgr. Petr VELETA PhD., ak. soch. Božena KOLSKÁ
KOMU JE VÝCVIK URČEN:
1) pracovníkům a studentům pomáhajících profesí, kteří mají vlastní zkušenost s využitím vzpomínek
při práci se seniory a chtějí si své znalosti a dovednosti prohloubit pro oblast práce s pečujícími
rodinami, kreativní práce se vzpomínkami a práce s reminiscenční skupinou
2) lidem z různých tvůrčích oborů, kteří chtějí své schopnosti využít též v oblasti práce s lidmi
s demencí a jejich rodinami

TERMÍN VÝCVIKU: září 2016 - květen 2017, do konce roku 2017 vlastní práce pod supervizí
MÍSTO VÝCVIKU: JABOK - VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, Praha 2
CENA: 4.500,- Kč (absolventům reminiscenčních kurzů Diakonické akademie nebo VOŠ Jabok
je uznán první den z teoretické části a cenu mají sníženou na 3.000,- Kč).

ROZSAH VÝCVIKU:
Teoretická část:
1. den - Kurz (8 hodin)
Reminiscence jako metoda přispívající ke zlepšení kvality života seniorů s demencí
Možno splnit formou účasti na akreditovaných reminiscenčních kurzech Diakonické akademie
(http://vzdelavani.diakonie.cz) nebo na kurzu VOŠ Jabok. V případě dostatečného zájmu je možno uspořádat
samostatný kurz v rámci výcviku.
2. den - Workshop (8 hodin) - 20. září 2016 (10.30 - 17.30)
Kreativní využití vzpomínek v rámci reminiscenčních setkání seniorů s demencí a pečujících rodinných
příslušníků – společná příprava reminiscenčních setkání.
Praktická část (50 hodin):
Účast a aktivní zapojení při přípravě a v průběhu 10 reminiscdenčních setkání seniorů s demencí a pečujících
rodinných příslušníků.
Samostatné vedení reminiscenční skupiny pod supervizí lektorů.
Termíny setkání:
vždy čtvrtek odpoledne od 13.30 do 19 hodin v termínech:
2016: 13. října, 27. října, 17. listopadu, 1. prosince, 15. prosince
2017: 19. ledna, 9. února, 2. března, 23. března, 20. dubna

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU EUROPEAN REMINISCENCE NETWORK A
REMINISCENČNÍHO CENTRA:
1. 100% docházky v teoretické části výcviku
2. Účast a aktivní zapojení alespoň na 6 z 10 reminiscenčních setkání seniorů s demencí a jejich rodinných
příslušníků.
3. Vytvoření a vedení vlastní reminiscenční skupiny pod supervizí lektorů (realizace alespoň 3 setkání)
4. Vypracování písemné práce o rozsahu 3.000 slov a prezentace o vedení vlastní reminiscenční skupiny.

KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE:
Hana Čížková, cizkova@jabok.cz, tel. +420 603 722 759
Hana Janečková, janeckova.hana@post.cz, tel. +420 608 822 986
Přihlášky zasílejte písemně emailem na uvedené adresy nebo telefonicky. Zájemcům, kteří se ohlásí, zašleme
podrobnější dotazník. Vzhledem k tomu, že počet míst ve výcviku je omezen, bude proveden výběr
z přihlášených uchazečů.

Další informace o reminiscenci a Evropské reminiscenční síti najdete na:
www.rememberingtogether.eu
www.reminiscencnicentrum.cz

