
    

 
PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? 

CYKLUS PEČUJ DOMA A S NÁMI 
OD 7. ledna 2017 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ 

 
Diakonie ČCE pořádá v  Novém Městě na Moravě cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je 
určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají 
potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské 
techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. 

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma. 

Kurzy se uskuteční v Domově pro seniory na Žďárské ulici  č. 68 v Novém Městě na 
Moravě, okr. Žďár nad Sázavou. (Vchod od hlavní silnice) 
 
TERMÍNY A TÉMATA 

So 7.1.2017     9.30-15.30 h Ošetřovatelský kurz, Mgr. Martina Terezie Kalábová 

So 14.1.2017   9.30-15.30 h Praktický a nácvikový kurz, Mgr. Martina Terezie Kalábová                                                   

So 28.1.2017   9.30-15.30 h Kurz komunikace, Mgr. Martina Terezie Kalábová 

Stř 1.2.2017     9.30-15.30 h Sociálně právní kurz, Mgr. Radka Pešlová 

Stř 8.2.2017   12.00-18.00 h Pečování v závěru života, Bohumil Bradáč 

Pá 10.2.2017 10.00-16.00 h Pečování o člověka s demencí, Zdeňka Beránková        

                                                            Juchelková 

Pá 17.2.2017 10.00-16.00 h Fyzioterapeutický kurz, Mgr. Pavel Fuksa 

 

Vzhledem k omezené kapacitě vyplňte prosím závaznou přihlášku. 
Přednost mají zájemci o celý cyklus. Přihláška platí pro celý cyklus – pokud máte zájem jen 
o jednotlivé kurzy, uveďte prosím termíny do políčka poznámka.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Závazná přihláška na cyklus Pečuj doma a s námi – v  Novém Městě na Moravě 
2017 
 
Jméno, příjmení, titul: ....................................................................................................................... 
Adresa bydliště: ................................................................................................................................ 

Telefon, e–mail:................................................................................................................................. 

Poznámka:......................................................................................................................................... 

Datum narození: ........................................ Datum, podpis: ……….................................................. 

Souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů realizátorem projektu. 
Údaje bude využívat jen v rozsahu nutném k realizaci projektu a neposkytne je třetím osobám.  
 
Přihlášku prosím zašlete na adresu: Diakonie ČCE, Pečuj doma, Hrnčířská 27, 602 00 Brno. 
V elektronické podobě se můžete přihlašovat přes webový formulář na www.pecujdoma.cz,  
e-mailem na martina.dvorakova@diakonie.cz, telefonicky na čísle 603 167 540 
Rádi zodpovíme i Vaše dotazy. 


