
 

ESET-HELP nabízí akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a psychiatrické sestry 

Terénní pracovník a člověk s duševním onemocněním 

 

Akreditace:  MPSV, ČAS 

 

Rozsah:  32 hodin 

 

Cena:   5 000,- Kč 

 

Lektoři:  MUDr. Ondřej Pěč, MUDr. Milena Herčíková, Bc. Helena Talandová, DiS., Mgr. Petra Černá, Bc. 

Libor Hejl, DiS., Kateřina Crhová, DiS. 

 

Termín kurzu:   Zatím není pevně stanoven. Případní zájemci se mohou hlásit na email: 

vzdelavani@esethelp.cz, následně budou informováni o nejbližším možném termínu.  

 

Anotace kurzu:  
Čtyřdenní kurz s názvem Terénní pracovník a člověk s duševním onemocněním si klade za cíl seznámit začínající 

terénní pracovníky s cílovou skupinou lidí se závažným duševním onemocněním, s psychopatologií v oblasti 

duševního onemocnění a problematikou poskytování terénní služby. Kurz je rozdělen na dva tématické okruhy.  

První okruh přináší základní přehled o příznacích duševních poruch, jejich projevech a diagnostice. Účastníci si 

osvojí dovednosti, jak jednat s klientem ve zhoršeném zdravotním stavu (sebevražedné myšlenky, agresivita) a 

jaký postup či intervenci zvolit, včetně nutnosti hospitalizace - bude vysvětleno na kazuistikách. Dalším 

tématem bude edukace klienta a jeho blízkých o duševním onemocnění.  

Ve druhém tematickém okruhu se účastníci na modelových příkladech seznámí s asertivním kontaktování 

klientů. S tímto tématem úzce souvisí navazování vztahu s klientem a motivace klienta ke spolupráci, stejně 

jako udržení hranice mezi pracovníkem a klientem, závislost klienta na službě a ukončení služby. Účastníci se 

seznámí s modely multidisciplinární spolupráce v ČR a zahraničí a jejich legislativním ukotvením.  

 

Profil abolventa kurzu: 

 Absovent bude uveden do problematiky základních psychiatrických diagnóz, hlavních terapeutických 

přístupů a základních účinků medikace a jejích vedlejších efektů. 

 Absolvent si vyzkouší, jak zvládat jednání s osobami ohrožujícími sebe či své okolí, a reflektovat své obavy a 

prožitky. 

 Absolvent chápe těžkosti duševního onemocnění a jeho projevy, zejméma pak poruchy vnímání a myšlení.  

 Absolvent získá informace o multidisciplinárních týmech (typy týmů a jejich řízení) a jejich legislativním 

ukotvení.  

 Absolvent si na modelových situacích vyzkouší, jak asertivně kontaktovt nespolupracující klienty s ohledem 

na jejich přání a potřeby. Absolvent zná zásady dobré praxe asertivního kontaktování.  

 Absolvent má přehled o typech psychoedukace klientů a jejich rodin. Absolvent chápe význam spolupráce s 

rodinou pro naplnění cílů a potřeb klienta.  

 Absolvent se naučí pracovat se situací, kdy klient odmítá službu opustit, avšak není již nutnost či potřeba 

jejího dalšího poskytování. 
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