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Odborná školící akce v zahraničí
Počet kreditů 12 ČAS, akreditace MPSV 16 hodin
Vhodné pro všechny pracovníky zdravotně-sociálních služeb

Chorvatsko - MAKARSKÁ RIVIÉRA 2012
17. 8. 2012 a 26. 8. 2012

Obsah školící akce:
1.

Řešení konfliktů – práce s tělem a krizí, akreditace MPSV

Specifické postupy při zvládání krize, možnosti využití tělového kanálu
a tělesného kontaktu jak tělo reaguje v krizi, rozšíření citlivosti pro tyto signály u klienta i u pracovníka
Porozumění projevům vlastního těla s cílem lépe se chránit při práci s klientem v krizi;
způsoby, jak se lépe vyrovnávat se stresem v práci i v životě.
Určení

Program je vhodný především pro ty, kteří se v rámci své profese mohou dostat do kontaktu
s lidmi v zátěžové nebo krizové situaci.

2. Komunikační dovednosti při práci s klientem, akreditace MPSV
Vymezení konkrétní skupiny/konkrétních skupin klientů účastníkům a představení zásad a principů
profesní komunikace u vybraných skupin klientů.
Seznámit účastníky se zásadami účinného jednání s vybranou skupinou klientů a nejčastějšími
bariérami v komunikaci.
Umožnit účastníkům vyzkoušet si předkládané metody a techniky komunikace v praxi.
Osvědčení
Pro získání certifikátu s akreditací MPSV je nutné splnit docházku ve výši 70 % a na závěr kurzu
úspěšně absolvovat strukturovaný rozhovor s lektorem. Všichni naši lektoři jsou supervizoři, nabízíme
možnost individuální supervize.

Lektoři: Mgr. Marie Hronová, Mgr. Ivana Janišová a další

DOPRAVA: klimatizovaným autokarem
UBYTOVÁNÍ V ZAŘÍZENÝCH CHATKÁCH
4 lůžkové dřevěné chatky mají 2 oddělené ložnice po 2 lůžkách vedle sebe a kuchyňku se základním
nádobím a vybavením s možností umístění 1 přistýlky (rozkládací lůžko s matrací). Chatky jsou
vybaveny elektřinou, ledničkou, dvouplotýnkovým vařičem, skříněmi, polštáři a přikrývkami a verandou s
plastovým nábytkem.

STRAVOVÁNÍ: vlastní, v každé chatce je vybavená kuchyňka.
Na vyžádání je možno zajistit stravování v nedaleké restauraci. (Finančně nevýhodné)
Každý účastník by měl mít s sebou vlastní povlečení včetně prostěradla, příboru a mycích prostředků,
doporučujeme obuv do vody.
POLOHA: pronajaté místo je situováno v oddělené části kempu v příjemném stínu pod borovicemi, cca
20 m od sociálního zařízení. Nádherná oblázková pláž pozvolna se svažující do moře je vzdálená cca
50 - 80 m od ubytování, vhodné pro děti.

AKTIVNÍ VYŽITÍ V KEMPU: volejbalové hřiště a hřiště pro malý fotbal, které je k dispozici
přednostně a zdarma pro naše klienty, 4 tenisové kurty s umělým povrchem, stolní tenis, zapůjčení
horských kol (za poplatek), cvičení aerobiku. V bezprostřední blízkosti kempu se nachází obec
Živogošče - Blato, kde je obchod s potravinami, stánky se zmrzlinou a několik restaurací.

CENA ZA POBYT A DOPRAVU: 4. 180,Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, pobyt a ubytování v zařízených chatkách v počtu 10 dnů/ 7 nocí
spotřebu vody a elektrické energie, využívání sociálních zařízení, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.
CENA ZA POBYTOVOU TAXU: osoby 18 a více let + 350 Kč pobytová taxa, od 12 do 17 let 210 Kč
taxa, do 11 let je taxa 0,- Kč
Fakturuje cestovní kancelář A21

CENA ZA ŠKOLENÍ: 1.980,Cena zahrnuje: 2 denní školicí akce, výukové materiály, hlídání malých dětí v době výuky
Fakturuje M. H. S. o. s.
stornopoplatky: od 18. 7.2012 do odjezdu = 100%,
od zaslání závazné přihlášky do 17. 7. 2012 = 50% z ceny za školení

ÚČASTNÍCI SE ŠKOLENÍM MAJÍ PŘEDNOST

Rodinní příslušníci platí pouze cenu za ubytování a dopravu, hlídání dětí v době školení zajištěno –
zdarma.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
Výlety lodí: celodenní výlet na ostrov Hvar s fish piknikem, večerní Makarská, výlety autobusem:
Mostar, poutní místo Medjugorje, vodopády Krvavica, Dubrovník, Makarská, pohoštění v typické
horské usedlosti a další aktivity dle aktuální nabídky. Výlety a služby organizují místní turistické
kanceláře. Aktuální ceny a více informací u zástupce CK v místě pobytu.

Závazné přihlášky zasílejte prosím na e-mail: supervize@seznam.cz nebo na adresu:
M. H. S. o. s., Račiněves 199, 413 01 Roudnice nad Labem
www.supervize-poradenstvi.cz , mobil: 774 727 263 manažer agentury Jitka Švecová

Závazná přihláška na odbornou školicí akci
v zahraničí CHORVATSKO
Termín: 17. 8. 2012 – 26. 8. 2012, Cena: 4. 180,- (ubytování +doprava), 1.980,- (školení)

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:
Adresa: Město:
PSČ:
E-mail:
Tel.domů/mobil:

Ulice:

č. p.:

Tel. do zaměstnání:

Zaměstnavatel adresa:
IČO:
Fakturační adresa za školení:*
Cena celkem za školení:
Fakturační adresa za dopravu a ubytování:*
Cena celkem za dopravu a ubytování:
Počet rezervovaných míst:
Jména a data narození rodinných příslušníků:

*uveďte prosím jen zaměstnavatel, nebo účastník školicí akce
Účastnický poplatek zaplaťte prosím po obdržení faktury
Závazné přihlášky zasílejte prosím na e-mail: supervize@seznam.cz nebo poštou:
M. H. S. o. s. Račiněves 199, Roudnice nad Labem, 413 01

