MIKASA z.s.
Lumírova 28
700 30 Ostrava – Výškovice

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pečující, rodiče, přátelé,
rádi bychom Vás pozvali k účasti na vzdělávacím kurzu, který pořádáme ve spolupráci se
společností NAUTIS s názvem:

POUŽÍVÁNÍ FYZICKÝCH RESTRIKCÍ U
KLIENTŮ S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM
který se uskuteční 1.

– 2. 2. 2018

v prostorech MIKASA denního stacionáře, Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Lektoři

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
Předseda sdružení APLA Praha, KBT terapeut a metodik

Kateřina Balická, DiS.
vedoucí domova se zvláštním režimem
Určeno pro: odborníky z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství i pečující osoby, jež se
ve své praxi setkávají s nutností používání fyzických restrikcí u klientů s problémovým chováním.
Dvoudenní kurz. Kurz je koncipován ryze prakticky a maximální počet účastníků
je patnáct (ideální je, když je počet účastníků dělitelný třemi). Během kurzu frekventanti pracují ve
skupinách, osvojí si základy fyzických úchopů, které poté mohou využít ve své práci při zvládání
problémového chování. Dále společně s účastníky budou navrženy krizové scénáře pro konkrétní
klienty z daných zařízení tak, aby bylo jasné, jak příště postupovat při jejich agresivním chování.
Kurz běží v místnosti, kde jsou minimálně 4 žíněnky. Frekventanti kurzu musí mít sportovní
oblečení a obuv. Kurz je určen pouze pro personál, který bude aktivně cvičit a zkoušet techniku
fyzických úchopů, není určen pro pasivní pozorovatele!
V rámci kurzu se personál seznámí s technikami fyzického zvládnutí agresivního klienta v sedě, ve
stoje a na zemi. Dále se naučí základní sebeochranné metody při škrcení, držení klientem a kousání.
Personál si může akce nahrávat nebo fotit pro vlastní potřebu zařízení.
Akreditace kurzu:

MPSV ČR

Časová dotace:

16 hodin

Kapacita vzdělávacího kurzu:

15 osob

Cena vzdělávacího kurzu:

2 000,- Kč

MIKASA z.s.
Lumírova 28
700 30 Ostrava – Výškovice

Pokud máte o toto školení zájem, vyplňte, prosím, přiloženou přihlášku na vzdělávací akci a
zašlete ji na zastupce.predsedy@mikasa-detem.cz.
V případě volného místa budete informování o registraci vaší přihlášky a vyzváni k úhradě
kurzovného. To po potvrzení vaší účasti zašlete na č. ú. 3702747399/0800, Česká spořitelna. Jako
variabilní symbol uveďte vaše datum narození a do poznámky pro příjemce vaše příjmení.

Fakturu za školení na vaše jméno či na jméno vaší firmy/organizace bude připravena první den
vzdělávací akce.

Kontaktní osoba:
PhDr. Michal Panáček, PhD., manažer MIKASA denního stacionáře
tel. 777 88 15 56, e-mail: zastupce.predsedy@mikasa-detem.cz

