Výstava
...nejsme neviditelní, jsme pečující...

Téma: neformální péče
16. 9.–27. 9. 2019 | po–pá 10–12 / 13–18 hodin |
Výstava fotografií

|

Minikonference

|

vstup volný

Semináře pro veřejnost

DOPROVODNÝ PROGRAM:
16. 9.

|

13.00–16.00 h |

MINIKONFERENCE: ÚSKALÍ PÉČE

Program:
Pečující pohledem „velké politiky“ | Roman Sklenák, poslanec Parlamentu ČR
Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Politika stárnutí na krajích a jeho iniciativa,
Seniorská obálka | Dana Žižkovská (MPSV ČR)
Potřeby pečujících osob | Zdeňka Michálková (Unie pečujících)
Financování pečujících osob | Zdena Černá (Unie pečujících)
Péče o seniory s demencí | Zdeněk Choura (Klára pomáhá)
Podpora pozůstalých v Brně a Jihomoravském kraji | Dagmar Šléglová (Klára pomáhá)
Člověk se zdravotním postižením v rodině | Lukáš Karnet (Klára pomáhá)
Zdravotně sociální pomezí | Mgr. Jana Hanzlíková (náměstkyně ministryně MPSV ČR)
19. 9.

|

15.00–16.30 h |

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

AUTISMUS a pečující (nejen o náročné péči o dítě s autismem / Aspergerovým syndromem)
Mgr. Michaela Kašíková a Eva Honková (Modrá beruška)

24. a 26. 9. | 14.00–18.00 h | TROŠKU ODE VŠEHO ANEB CO SE HODÍ UMĚT A ZNÁT

Program:
Trénování paměti kdekoliv a kdykoliv aneb „Mozek v posilovně“
„Aby tělo nebolelo“ – procvičení celého těla vsedě na židli
Co znamená kinestetická mobilizace a ukázka speciálních pomůcek
– to vše během 30 minut ve čtyřech blocích
Další půlhodinku po každém bloku ukázek vám budou k dispozici lektorky
a vše si budete moci sami vyzkoušet

Výstava

Mgr. Irena Chaloupková (Církevní střední zdravotnická škola Grohova)

...nejsme neviditelní, jsme pečující...

Neslučitelnost celodenní péče o postižené či nemohoucí a trvalého
zaměstnání s sebou nese nutnost omezit či opustit práci se všemi s tím
souvisejícími důsledky pro pečujícího i jeho celou rodinu.
Je třeba si uvědomit, že „pečující“ jsou velká skupina lidí, bez které se
naše společnost neobejde. Skupina, která je obrovským potenciálem,
který je potřeba aktivně podporovat a rozvíjet.

www.urbancentrum.brno.cz

