Nabídka vzdělávacích kurzů 2021 – 2022
EDA nabízí vzdělávací kurzy s akreditací MPSV. Kurzy jsou určeny:
pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb, další
odborné pracovníky, osobní asistenty, ale i pro pečující o děti a dospělé se specifickými potřebami.

Sourozenci dětí s postižením: specifika, potřeby a možnosti jejich podpory
Datum a čas konání: 26. 11. 2021, 9:00 - 16:30 (8 hodin)
Cena kurzu: 1 850 Kč
Lektor: Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.
Co vám kurz přinese:
l
l
l

orientaci v problematice sourozenectví s dítětem s postižením
seznámení se základními strategiemi, jak pracovat s rodiči a posílit jejich výchovné kompetence vhodné
k vedení a výchově sourozenců dětí s postižením
seznámení se základními možnostmi a strategiemi podpory zdravých sourozenců

Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání
Datum a čas konání: 29. 11. 2021, 9:00 - 16:30 (8 hodin)
Cena kurzu: 1 850 Kč
Lektor: PaedDr. Markéta Skalická
Co vám kurz přinese:
l
l
l
l

pochopení důsledků postižení zraku na vývoj a každodenní život dítěte
přehled o možnostech podpory rozvoje zraku dítěte
přehled o možnostech, jak usnadnit dítěti zrakové vnímání a jak přizpůsobit okolí pomocí úprav a pomůcek
seznámení se s praktickými ukázkami řešení běžných životních situací a překonávání překážek
způsobených postižením zraku

Motivační rozhovory
Datum a čas konání: 12. - 13. 10. a 7. - 8. 12. 2021 (3. termín bude upřesněn), 9:00 - 16:30 (2 dny)
Cena kurzu: 10 500 Kč (3 500 Kč / dvoudenní setkání)
Lektor: Mgr. Lenka Ottová
Co vám kurz přinese:
l
l

dovednost vedení hovoru s klientem s pomocí technik motivačních rozhovorů
schopnost budování vztahu s klientem založeném na vzájemné spolupráci a respektu,
díky kterému pomůžete klientům hledat vlastní motivaci, nápady a cesty ke změně

Cílená zpětná vazba jako nástroj
Datum a čas konání: V současné době není vypsán termín kurzu (rozsah kurzu 8 hodin)
Cena kurzu: 1 850 Kč
Lektorky: Mgr. Eva Reitmayerová, Mgr. Andrea Nondková
Co vám kurz přinese:
l
l

orientaci v metodách poskytování a přijímání zpětné vazby
seznámí s technikami kladení otázek, prací s cílem a aktivizací klienta

Kurzy na míru
Všechny kurzy můžeme zrealizovat také ve vaší organizaci. Cena bude stanovena na základě dohody.
Místo konání: Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov
Informace a registrace: www.eda.cz/kurzy
Kontakt: Petra Fibírová, koordinátorka kurzů
EDA cz, z. ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4
e-mail: petra.fibirova@eda.cz, tel: 224 826 860

