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Program kurzu EUNAD IP 6.6.2017
Lektoři/tematické okruhy:








Štěpán Vymětal – Úvod kurzu, cíle, o projektu EUNAD a EUNAD IP
Hedvika Boukalová, Simona Hoskovcová - Výstupy projektu EUNAD IP, hlavní doporučení
David Čáp – Zařízení pracující s lidmi s disabilitou v ČR a jejich krizová připravenost
Zuzana Dittrichová, Soňa Pančochová - Zkušenosti HZS při práci s lidmi s disabilitou
Zuzana Fajtlová - Zkušenosti ZZS při práci s lidmi s disabilitou
Matěj Lipský – Specifika lidí s mentálním postižením
Jana Schmidtová – Specifika lidí s duševním onemocněním, lidé s autismem
Cíle kurzu:
1) Prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti práce s lidmi s disabilitou v situacích
mimořádných událostí (se zaměřením na lidi s mentálním/kognitivním postižením)
2) Poskytnout podklady pro další vzdělávání profesionálů (členů složek IZS)
Termín: 6.6.2017 (interventi a psychologové HZS a PČR, zástupci akademické obce)
Místo: FF UK, Katedra psychologie, Celetná, Praha 1, č.dv. 138
Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin (10 hodin výuky + 2 hodiny samostudia materiálů)

ROZVRH KURZU:














9:00-09:15 - Úvod kurzu, cíle, o projektu EUNAD IP (Štěpán Vymětal)
9:15-9:50 - Hlavní výstupy projektu EUNAD IP: seznámení s tématikou lidí s mentálním/kognitivním
postižením při MU, hlavní doporučení, seznámení s manuálem (Hedvika Boukalová, Simona
Hoskovcová)
9:50-10:10 - Zařízení pracující s lidmi s disabilitou v ČR a jejich krizová připravenost (David Čáp)
10:10-10:20 - Projekt PČR: Práce se zvláště zranitelnou obětí (Štěpán Vymětal)
10:20-10:40 Přestávka
10:40-11:30 Zkušenosti HZS ČR: příprava, praxe, zkušenosti, komunitní odolnost (Zuzana Dittrichová,
Soňa Pančochová)
11:40-11:55 Video+diskuse (lidé s mentálním postižením při katastrofách) (Zuzana Dittrichová, Soňa
Pančochová)
11:55-12:35 Specifika, komunikace a interakce s lidmi s mentálním postižením při MU (Matěj Lipský)
12:35-13:45 Oběd
13:45-14:15 Práce s lidmi s mentálním/kognitivním postižením z pohledu ZZS (Zuzana Fajtlová)
14:15-15:00 Lidé s psychiatrickým onemocněním při MU (Jana Schmidtová)
15:00-15:40 Lidé s autismem při MU (Jana Schmidtová)
15:40-16:00 Přestávka
16:00-16:15 Video+diskuse (lidé s motorickým postižením při katastrofách, Zuzana Dittrichová, Soňa
Pančochová)
16:15-17:00 Zpětná vazba a doporučení, vyhodnocení kurzu, možné implikace

Pozn.: Součástí kurzu je samostudium podkladů z projektu EUNAD IP, které budou zveřejněny na
www.mvcr.cz/psychologie.

