
 

 

Srdečně Vás zveme na dvoudenní seminář, který pořádáme ve spolupráci 

s organizací Freya, z.s. v rámci  projektu Život jako každý jiný 

 na téma 

 

Transformace a deinstitucionalizace v Nizozemsku, komunitní bydlení, 

výchova osob s mentálním postižením k rodičovství 
 

Termín: 25. 9. - 26. 9. 2019  

Čas:    9:30 – 16:00 hodin (1. den)  

   9:00 – 14:00 hodin (2. den)  

Místo:   hotel Green garden, Fügnerovo náměstí 1865/4, Praha 2 

Lektor:  Nicole van Zelst, Geestelijke Gezondheidskundige, Paulien van Doorn      
 
Určeno pro: pracovníky úřadu práce, krajů, obcí, osoby či organizace spolupracující 

s těmito úřady (organizace podporující osoby se zdravotním postižením, lidé se zdravotním 

postižením apod.) poskytovatele sociálních služeb 

Program setkání:  

1. den 
 Úvod, přivítání a vzájemné seznámení, cíl a záměr semináře 

 Definice soukromí a hranic v sociálních službách 

 Zdravotní péče pro lidi s mentálním postižením v Nizozemí a transformace 

sociálních služeb 

 Historický vývoj 

 Typy bydlení 

 Organizace Lunet zorg jako příklad dobré praxe 

 Úvod do sexuality, bio-psycho-sociální model, Sexualita u lidí s mentálním 

postižením, sexuální zdraví 

 Léčba versus vzdělávání, metody a praxe 

 Diskuze, otázky a odpovědi 

2. den 
 Touha po dítěti, těhotenství a rodičovství u lidí s mentálním postižením 

 Vedení a podpora 

 Vzdělávání (metody a materiály) 

 Prevence 

 Diskuze k probraným tématům 

 Kazuistiky, příklady z praxe a následná diskuze 



Přihlašování:  

Seminář se koná pro registrované účastníky zdarma. V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím 

formulář na adrese: https://forms.gle/NP64ZfLWpEgnByij9, a to do 5. 9. 2019. 

Zájemci se mohou přihlásit na první i druhý den. 

Vzhledem k omezené kapacitě semináře se mohou z jedné organizace přihlásit maximálně dva 

účastníci. 

Organizační informace:  

Během setkání bude zajištěno drobné občerstvení (voda, káva, čaj). 

Překlad z anglického jazyka do českého jazyka bude zajištěn. 

V případě dotazů se můžete obracet na e-mail: dana.cernostova@mpsv.cz nebo 

mariana.strajtova@mpsv.cz 

Menší změna programu i času vyhrazena. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Tým projektu Život jako každý jiný 

 

www.trass.cz                       
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