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Vážené kolegyně, milí kolegové, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na listopadové a prosincové kurzy, které jsou určeny jak pro 

pečující, tak pro zdravotníky. Naší prioritou je přinášet pečujícím stále nové, aktuální a 

přínosné informace.  

Kurzy, které nabízíme: 

Trénink paměti pro seniory (Bc. Jana Mazurová) 

 Poskytuje účastníkům teoretické seznámení s klíčovými pojmy - paměť, druhy paměti, 

kognitivní funkce, procesem zapomínání, problematikou stáří a onemocněním, které 

ovlivňuje paměť. 

 Seminář se koná: Revue 50plus, Ostružinová 3/2936, Praha 10, 110 00 

 Délka: 8 hodin 

 Datum a čas: 28.11. 2016, 9:00 – 16:00 

 Cena: 1 190,-Kč 

 Maximální počet účastníků: 15 

Úvod do péče o lidi s demencí (Bc. Jana Šimečíková) 

 podpora pečujících vychází ze skutečností, že se pracovníci v sociálních službách 

v čím dál větší míře setkávají se seniory s demencí a s pečujícími rodinami. 

 Seminář se koná: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 

 Délka: 8 hodin 

 Datum a čas: 29.11. 2016, 9:00 – 16:00 

 Cena: 1 190,-Kč 

 Maximální počet účastníků: 15 

Paliativní péče v sociálních službách (Bc. Lenka Hasnedlová) 

 Vychází z faktu, že se při práci v pomáhajících profesích setkáváme s různými klienty  

a rodinnými příslušníky v odlišných životních situacích. K porozumění klientům 

a pochopení jejich vidění světa používáme empatii, která nám slouží k vcítění 

se do situace klienta, o kterého pečujeme. To jak na umírání a smrt reagujeme 

je založeno na našem osobnostním nastavení, osobních zkušenostech, postojích, 

přesvědčení, osobních vztazích a společenských vazbách. 

 Seminář se koná: Revue 50plus, Ostružinová 3/2936, Praha 10, 110 00 

 Délka: 8 hodin 

 Datum a čas: 30.11. 2016, 9:00 – 16:00 

 Cena: 1 190,-Kč 

 Maximální počet účastníků: 15 
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První pomoc pro pracovníky v sociálních službách (Mgr. Eva Bernatová) 

 Poskytuje účastníkům přehlednou formou základní orientace v problematice první 

pomoci. 

 Seminář se koná: Vzdělávací centrum SSS Praha 9, Hejnická 538/30, Střížkov, 190 00 

 Délka: 8 hodin 

 Datum a čas: 1.12. 2016, 9:00 – 16:00 

 Cena: 1 190,-Kč 

 Maximální počet účastníků: 15 

Celou aktuální nabídku najdete na našich stránkách http://nvda.cz/ v sekci KURZY -> 

Jednodenní kurzy. 

Všechny kurzy jsou akreditované u MPSV a jsou tudíž osvobozené od DPH. 

Absolvent kurzu získá platné osvědčení o absolvování 8 vyučujících hodin. 

Dovolujeme si Vám připomenout možnost vzdělávat se přímo u Vás v zařízení. Naši lektoři 

přijedou za Vámi. Působíme po celé České republice. 

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na mail kurzy@nvda.cz. nebo volejte 

Tel: +420 720 998 528 

 

S přáním hezkého dne, 

 

Lukáš Danda | Project Manager 

Americká 340/31, 120 00 Praha 2   
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Člen skupiny DELTA CAPITAL 

 

http://www.nvda.cz/
http://nvda.cz/
mailto:kurzy@nvda.cz
http://www.nvda.cz/
mailto:lukas.danda@nvda.cz

