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VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ, 
který se uskuteční 14. října 2016 

v Centru Univerzita Tábor 

(Vančurova 2904, 390 01 Tábor) 

od 09.00 do 16.00 hodin, prezentace účastníků od 08.45 hodin 

  

VZPOMÍNKOVÉ AKTIVITY S KLIENTY V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH 

 
Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet 

 

Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 
 
 
Obsah semináře: 

 Stárnutí a stáří, změny ve stáří. Změny kognitivních funkcí. Paměť a vzpomínky. 
- pozitivní aspekty stárnutí, periodizace stáří, mýty spojené se stářím 
- různé aspekty stárnutí (biologické, psychické a sociální aspekty) 
- potřeby a motivace k vzpomínkovým aktivitám 
- kognitivní funkce - paměť, pozornost, demence  

 
 Reminiscence při práci se seniory 

- rozdělení reminiscence dle Norrise a dále rozdělení na narativní, reflektující, expresivní a 
informační přístupy reminiscence 

- reminiscenční metody podle cíle, dle použitých prostředků komunikace a podle 
dosaženého výsledku 
   

 Funkce a výhody reminiscence, přístup k této metodě 
- účastníci reminiscence, druhy reminiscence, výhody, limitující faktory reminiscence, 

přínosy 
 

 Kreativní metody reminiscence 
- reminiscenční divadlo 
- knihy života - biografie, osobní profily, koláže, reminiscenční krabice, boxy či nástěnky 
- skupinová práce  sklienty - tématické aktivity.   
  

 

Cílová skupina: 

 sociální pracovník 

 pracovník v sociálních službách 
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 zdravotnický pracovník  

 

Cena: 

 pro členy APSS ČR – 790 kč za osobu  

 pro nečleny APSS ČR – 1 190 kč za osobu  

 
Elektronický formulář přihlášky, storno podmínky a více informací o semináři je uvedeno na www.institutvzdelavani.cz. 

Vzdělávací instituce je akreditována u MPSV ČR pod č. j. 2010/213-I dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 


