
 

 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

KOMUNIKACE V OBRAZECH 

SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBY S DEMENCÍ 
který se koná 

5. prosince 2018 
od 9.00 do 15.30 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin 

 
Palata - Domov pro zrakově postižené 

Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
 

Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet 

Mgr. Andrea Tajanovská 
 

V rámci tohoto kurzu se absolvent seznámí s praktickou komunikací s osobami s demencí, a to ve 
všech třech složkách – verbální, neverbální a paraverbální. Osvojí si takové techniky, které podpoří 

sociální interakci s uživatelem s demencí, obzvláště pak v té fázi demence, kdy uživatel přestává 
rozumět slovům. Účelem kurzu bude zabývat se častými komunikačními situacemi, do kterých se 

pečovatelé dostávají. Vedle teoretické části budou účastníci pracovat s instruktážními filmy 
simulujících komunikaci pečovatele s uživatelem. 

Obsah semináře:  

 I. Modul - Verbální, neverbální a paraverbální komunikace s osobou s demencí: Teoretický 
vhled do komunikace s osobami s demencí - specifika komunikace, schopnosti uživatele s 
ohledem na demenci, nástrahy a zvláštnosti komunikace osoby s demencí. 

 II. Modul - Chyby při komunikaci s osobami s demencí: Nepřizpůsobení řeči a hlasu, akustické 
podněty a bariéry při komunikaci, vhodné prostředí pro komunikaci, zlehčování či bagatelizace 
situace, vnášení vlastního příběhu pečovatele, netrpělivé reakce a spěch pečujícího. 

 III. modul - Komunikace s neklidnými osobami s demencí: Komunikace s neklidným uživatelem, 
zvládání neklidu či agrese uživatele, podpora uživatele v úzkostné situaci, sympatické a 
empatické nástroje práce s uživatelem, prevence vzniku problémového chování uživatele. 

 IV. modul - Práce se získanými informacemi o osobách s demencí: Aplikace a sdílení získaných 
informací do každodenní péče, pozorování uživatele, práce s jeho zvyklostmi a rituály, 
nastavení harmonogramu dne vhodného pro uživatele a podpora jeho orientace především v 
čase a situaci. 

 V. modul - Vedení rozhovoru s osobami s demencí: vedení rozhovoru s uživatelem s ohledem 
na jeho aktuální možnosti, včetně správného zjišťování potřeb, kladení otázek, očního 
kontaktu, gestikulace a vhodného používání dotyků. 

 

Cílová skupina:  

 pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotnický pracovník 

Cena: 

 pro členy APSS ČR  - 890 Kč za osobu, pro nečleny APSS ČR  - 1290 Kč za osobu 
 

Na semináři bude zajištěno malé občerstvení. 


