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

VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME
“REMEMBERING YESTERDAY, CARING TODAY TRAINING”

RYCTT 2020–2021
CÍL VÝCVIKU:
Připravit po teoretické i praktické stránce odborníky, kteří dokážou tvořivým způsobem
na profesionální úrovni využívat reminiscenci (vzpomínky) při práci se skupinou lidí žijících
s poruchou paměti a pečujících členů jejich rodin.

ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana JANEČKOVÁ, Ph.D., Mgr. Hana ČÍŽKOVÁ
KOORDINÁTORKA VÝCVIKU RYCTT 2020–2021: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D.
LEKTORKY: Ing. Jitka ANDRESOVÁ, Mgr. Hana ČÍŽKOVÁ, Bc. Pavlína FORMICA, Mgr. Kvetoslava
HOŠKOVÁ, PhDr. Hana JANEČKOVÁ, Ph.D., PhDr. Blanka JIRKOVSKÁ, Ph.D.,
a další certifikované facilitátorky European Reminiscence Network
UMĚLECKÁ SPOLUPRÁCE: Mgr. Petr VELETA, Ph.D., Mgr. Jana PAVELKOVÁ

KOMU JE VÝCVIK URČEN:
•

Pracovníkům a studentům pomáhajících profesí (sociálním pracovníkům, pracovníkům
v sociálních službách, pracovníkům ve zdravotnictví, ergoterapeutům, psychologům aj.),
kteří se zajímají o práci se vzpomínkami a chtějí si své znalosti a dovednosti rozšířit.

•

Lidem z různých tvůrčích oborů, kteří chtějí své schopnosti využít též v oblasti práce s lidmi
s poruchou paměti a jejich rodinami.

MÍSTO VÝCVIKU: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle
CENA: 9.500,- Kč (možno uhradit ve dvou splátkách v srpnu 2020 a lednu 2021)

ROZSAH VÝCVIKU:
Teoretická část (16 hod.):
1. den (8 hodin): středa 23. září 2020 (9.00 – 17.00)
Reminiscence jako metoda přispívající ke zlepšení kvality života seniorů s demencí.
2. den (8 hodin): čtvrtek 24. září 2020 (9.00 – 17.00)
Program Vzpomínejme, když pečujeme (RYCTT), jeho smysl, cíle, příprava. Informace o dalším
průběhu výcviku.
Praktická část (84 hodin):
•

Účast a aktivní zapojení při přípravě a v průběhu deseti reminiscenčních setkání seniorů
a pečujících rodin.

•

Samostatné vedení reminiscenční skupiny pod supervizí lektorů.

Termíny setkání:
2020: 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.
2021: 14.1., 4.2., 25.2., 18.3., 8.4., 29.4.

vždy čtvrtek odpoledne od 13.30 do 19 hodin

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU EUROPEAN REMINISCENCE NETWORK A REMINISCENČNÍHO
CENTRA:
•
•

100 % docházka v teoretické části výcviku.
Účast a aktivní zapojení alespoň na 8 z 10 reminiscenčních setkání seniorů s demencí a
pečujících členů rodin.

•

Vytvoření a vedení vlastní reminiscenční skupiny pod supervizí lektorů (realizace alespoň
tří setkání) a její prezentace v závěru výcviku.

•

Vypracování písemné práce o rozsahu 3000 slov dle předepsané osnovy.

KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE:
PhDr. Blanka Jirkovská PhD., koordinátorka programu RYCTT 2020 - 2021.
Email: reminiscencni@centrum.cz; email: blanka.jirkovska@email.cz,
Tel. +420 607 760 643 (pište prosím sms).

PŘIHLÁSIT K VÝCVIKU SE MŮŽETE ZDE.
Vzhledem k tomu, že počet míst ve výcviku je omezen, bude proveden výběr z přihlášených
uchazečů a uchazeček formou rozhovoru.

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

